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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento 

Regional do Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 

200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 

TÉCNICA E PREÇO, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, devidamente publicado no 

D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, e com 

observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificados no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública 

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI/SENAI. 

2.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SISTEMA FIEP não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais 

diferentes dos referidos no (subitem 2.1), indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário 

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 No dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena 

de aplicação do item 3.3 deste Edital, o representante da proponente deverá se apresentar para registro, 

munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para rubricar os 

documentos das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 

acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou 

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício.  
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3.3 A não apresentação da documentação relacionada no item 3.2 acima, a incorreção do documento ou a 

ausência do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da 

proponente. Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4, deste 

preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a 

Comissão de Licitações do SESI/SENAI deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia 

da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste caso, 

a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.5.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.5.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário.  

3.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP. 

3.5.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.     

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados no 

ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte 

inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.2 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SESI/SENAI, redigida obrigatoriamente em 

papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 

de outubro de 2014  e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá 

contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.2 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na 

Cidade sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data 

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de 

seu funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 

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

ou judicialmente; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) 

dias corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

4.4 Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital devem ser 

da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que 

respeita  ao documento descrito no item “d”. 

4.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas 

no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente. 
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5. PROPOSTA TÉCNICA 

5.1 O envelope contendo os documentos da proposta técnica deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados 

no item 1 do ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a 

seguinte inscrição (sugestão): 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 A Proposta Técnica deverá conter a descrição de todos os serviços especificados no ANEXO II do Edital, a serem 

prestados pela licitante a ser CONTRATADA. 

5.3 Especificação da Proposta Técnica com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO II.  

 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 03 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

6.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função, contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) objeto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

6.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a 

utilização de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 

6.4 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 

apresentação. 

6.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

file://///srvdrv10/DR_FIN/CCOM/TRABALHO/LICITAÇÕES/EDITAIS_ARQUIVO/AppData/Local/Microsoft/Windows/andrea2712/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/sergio2794/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/OLK67/044-09%20CP-CONTRATAÇÃO%20DE%20AGENCIA%20DE%20PUBLICIDADE%20GERAL.doc
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atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma 

integral e irretratável. 

6.6 A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI e por técnicos designados para tal fim. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular 

andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor 

zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de planilhas”.   

6.8 Os  valores para cada um dos itens das propostas apresentadas,  serão analisados  tomando-se por  base os 

valores constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no 

site informado no ANEXO II.  

6.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

7. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

7.1 Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação do SESI/SENAI, assim 

como os envelopes de N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA, das empresas habilitadas e posteriormente serão 

examinados os documentos dos envelopes de N° 03 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas classificadas 

tecnicamente. 

7.2 A Comissão de Licitação efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos 

cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, haja vista a 

impossibilidade de participação. 

7.3 Às empresas inabilitadas, poderão ser devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA e Nº 03 – 

PROPOSTA COMERCIAL, fechados, mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

7.4 A Comissão de Licitações, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

podendo marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os 

habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

7.5 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, 

não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza. 

7.6 Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI/SENAI, será 

facultado à Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 03, 

contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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preços unitários por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se 

necessário, bem como, só então abrindo os envelopes de N° 03, contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA 

TÉCNICA, iniciando com o do proponente classificado/habilitados em primeiro lugar, e assim sucessivamente, 

se necessário 

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI/SENAI, fax ou e-mail constantes 

no ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

8.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do 

certame. 

8.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

8.4  Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada 

nova data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site 

www.fiepr.org.br/licitacao/html, se a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

8.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

9.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do 

julgamento deste certame. 

9.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas. Havendo propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de 

condições, o SISTEMA FIEP procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão 

pública. 

9.4 Será admitido apenas 01(um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.5 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para 

o entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

10. RECURSOS 

10.1 Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

10.2 Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente 

de Licitações do SESI/SENAI, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

10.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

10.4 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

por autoridade competente. 

10.5 O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, redigidos em português, sem rasuras, 

fundamentados e assinados por representante legal, observados os prazos legais. 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

11.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html e oficiado às Empresas 

participantes através dos endereços de e-mails informados pelas proponentes. 

 

12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

do objeto a prestação de serviço(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a 

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SISTEMA FIEP. 

12.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

12.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SISTEMA FIEP, conforme dados constantes 

do ANEXO II. 

12.4 A aprovação do(s) objeto(s) licitado dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de 

conferência, sendo que a assinatura do comprovante da conclusão do(s) objeto(s) licitado não implica na sua 

aprovação. 

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

13.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a prestação de serviço(s). 

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 O SISTEMA FIEP formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

14.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceita-lo, dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não 

aceita, sujeitará está às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

14.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

14.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SISTEMA FIEP, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

14.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP. 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por 

cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SISTEMA FIEP, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SISTEMA FIEP a comprovar a impossibilidade da 

prestação do objeto, nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SISTEMA FIEP; 

15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 

contrato ou pela Fiscalização do SISTEMA FIEP;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

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

16.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, “15.1.10” e “15.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

16.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

17.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não 

atendimento as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor gravidade; 

17.3 Será cabível pena de multa: 

16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 
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16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão 

contratual; 

16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

objeto contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 

20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

17.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

17.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a 

partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a 

critério do SISTEMA FIEP. 

17.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

17.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

17.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento, o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

17.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados 

da intimação do ato. 

 

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

18.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à 

retenção na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 

 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1 O objeto deste edital deverá ser executado 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 16, deste Edital. 

19.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

19.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SISTEMA 

FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

19.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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estabelecidas, o SISTEMA FIEP poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP. 

19.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante 

informação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do 

art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

19.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

19.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

SISTEMA FIEP, durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não 

lhe cabendo nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

19.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a 

qualquer título. 

19.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir ou readequar o objeto deste edital que não estejam de acordo 

com as especificações e padrões de qualidade exigidos no  Edital, sem ônus para o SISTEMA FIEP. 

19.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-à o dia do inicio e incluir-se-à o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos, no dia e hora mencionada no ANEXO II. 

19.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital estão previstos em dotação 

orçamentária para o ano em curso, do SISTEMA FIEP conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

19.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SESI/SENAI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

19.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem inabilitadas ou em caso de 

inversão do procedimento sejam desclassificadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SISTEMA FIEP poderá 

providenciar a sua destruição. 

19.14 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalecem os termos do 

Edital. 
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20. FORO 

20.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 16 de janeiro de 2018. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIVE MARKETING PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DO SISTEMA FIEP 

 
 

LOTE ÚNICO 
 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em Live Marketing para a 

prestação de serviços técnicos de planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha criativa e layout, 

organização, coordenação e execução de ações direcionadas para o público externo e interno no Estado do 

Paraná. 

Entenda-se por Live Marketing: atividade do marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por 

meio da interação junto ao seu público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de construção de marca, vendas e 

fidelização. 

O Contrato será executado com o fornecimento de produtos e serviços classificados em: 

I. Inteligência: Produtos e serviços executáveis pela CONTRATADA - Planejamento, prospecção, 

desenvolvimento de linha criativa e layout, formatação, organização e coordenação de ações de Live 

Marketing; 

II. Pré-estabelecidos: Infraestrutura, produção e logística, constantes no Anexo VIII – Relação de Produtos e 

Serviços Executáveis por Intermédio de Terceiros; 

III. Oportunidade: Infraestrutura, produção e logística não pré-determinados. 

1.1 Produtos e Serviços de Inteligência – A execução contratual contará com a permanente expertise da 

contratada, que será responsável por encontrar soluções para as necessidades da contratante quanto aos 

serviços de Live Marketing, que poderão resultar em ações específicas, tais como: 

a) Campanhas promocionais - conjunto de ações que envolvem interação ou incrementam a percepção 

de atuação e/ou que estimulem a mobilização do público acerca de um tema ou causa, envolvendo ou 

não algum tipo de compensação (física ou simbólica) ou ações envolvendo intervenções em locais 

públicos ou privados com o intuito de gerar informação pública relevante. 

b) Relacionamento com públicos determinados – ações que envolvem a criação e a manutenção do 

interesse de determinado público na adoção ou defesa de causas e campanhas direcionadas à 

sociedade, promovendo um diálogo mais próximo. 

c) Marketing esportivo - ações voltadas para a promoção ou prática de atividades esportivas, gerando 

entretenimento e estimulando bem estar e saúde para a população. 

d) Marketing cultural – ações relacionadas a uma ou mais atividades e artistas culturais. 

e) Marketing Social - ações envolvendo teor inclusivo e comunitário no âmbito social, a fim de trazer 

benefícios, soluções e estimular a propagação de ações semelhantes por meio da comunicação. 

1.2 Produtos e Serviços Pré-estabelecidos – Cada ação será única e necessitará de diferentes produtos e serviços 

de infraestrutura, produção e logística na sua execução, que deverão ser compostos, de acordo com a 

necessidade e conveniência, com a combinação diferenciada de componentes, que estão reunidos na Relação de 

Produtos e Serviços Executáveis por Intermédio de Terceiros – Anexo VIII, e que foram agrupados nas 
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categorias: 

a) Alimentos e bebidas; 

b) Transportes; 

c) Equipamentos; 

d) Mobiliário, Montagens e Instalações; 

e) Comunicação Visual; 

f) Contratação de Espaço Físico; 

g) Recursos humanos; 

h) Serviços Especializados; 

i) Hospedagem; 

j) Internet 

1.2.1 Quanto ao previsto no Anexo VIII, trata-se de uma relação exemplificativa que não esgota as necessidades 

para a boa e regular prestação dos serviços indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação. 

1.3 Produtos e Serviços de Oportunidade – Cada demanda será customizada por meio da combinação de 

produtos e serviços, de modo a alcançar a especificação técnica exata do resultado esperado. De acordo com o 

estudo e o planejamento de cada ação poderão ser necessários outros produtos e serviços de infraestrutura, 

produção e logística, além daqueles pré-estabelecidos no Anexo VIII - Relação de Produtos e Serviços 

Executáveis por Intermédio de Terceiros. Para tanto, desde que guardem absoluta afinidade, poderão ser 

aprovados novos produtos e serviços, que deverão ser especificados e precificados pela CONTRATADA, e 

aprovados pela CONTRATANTE. 

1.3.1 A partir da especificação e da aprovação dos custos, os produtos e serviços de oportunidade apresentados 

poderão tornar-se um item das categorias pré-estabelecidas. 

1.3.2 Caso haja necessidade de contratação de itens não indicados na Relação de Produtos e Serviços 

Executáveis por Intermédio de Terceiros – Anexo VIII, a CONTRATADA deverá apresentar justificativas 

prévias para a contratação/aquisição, indicando necessidades técnicas e respectivos custos/benefícios. 

1.3.3 Os produtos e serviços Pré-estabelecidos e os de Oportunidade também poderão ser executados por meio 

de fornecedores, no caso da impossibilidade de prestação direta pela contratada, que será remunerada pelos 

seus serviços por meio de honorários ou taxa de serviço. 

1.4 O marketing promocional, objeto dessa contratação está dividido em dois públicos: 

1.4.1 Marketing Promocional voltado para o Público Externo: 

a) As ações de marketing de relacionamento com o público externo visam estabelecer canais de 

comunicação e valorização dos clientes e parceiros, fortalecendo as relações negociais, com vistas ao 

alcance dos objetivos estratégicos da empresa. 

b) As ações de relacionamento possuem como premissas: 

 Integrar o cliente ao processo de planejamento dos serviços, visando a satisfação de suas 

necessidades; 

 Desenvolver ações com os clientes e parceiros, objetivando fortalecer a imagem da empresa; 

 Empreender esforços mercadológicos com os clientes; 

 Promover ações junto aos seus clientes que mantêm relevante volume de negócios, como forma de 

diferenciá-lo dos demais e tornar recíproca a sua preferência; 

 Promover ações diferenciadas para os diferentes estágios de relacionamento com os clientes, visando 
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cross selling e upselling. 

c) Nas atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, para a perfeita execução do objeto desta 

contratação, incluem-se também a criação de estratégias, layouts, e/ou confecção de peças para os 

eventos e ações de marketing promocional a serem realizados, tais como: 

I. Planejamento e conceituação criativa de ações promocionais; 

II. Promoções de serviços contendo a distribuição gratuita de brindes, de materiais impressos, entre outras 

ações que constarem no planejamento; 

III. Ações de demonstração, degustação e amostragem de serviços; 

IV. Eventos de qualquer natureza, incluindo ações institucionais e/ou de lançamento e/ou promoção de 

serviços; 

V. Produtos, equipamentos e serviços para realização de eventos de todos os portes; 

VI. Organização e implementação de feiras, exposições, convenções, seminários, reuniões, encontros, 

fóruns, simpósios, congressos, cursos, festivais, gincanas, desfiles, festejos, shows e circuitos. 

VII. Cuponagens, material promocional para ponto-de-venda; 

VIII. Projetos de embalagens, marcas, logotipos, logomarcas, símbolos, programação visual e demais peças 

que envolvem serviços e/ou ações promocionais; 

IX. Identidade visual para ações promocionais de diversas naturezas; 

X. Ações de merchandising e materiais de PDV (ponto de venda);  

XI. Atividades de Marketing de Relacionamento, incluindo gerenciamento e coordenação de marketing 

direto, quando couber, podendo haver ações ativas e receptivas, conforme demanda da 

CONTRANTANTE. Administração de mailings para customização de ações de relacionamento, quando 

necessário. 

d) Estrutura para Internet e sua utilização em ações promocionais, quando necessária, seja por meio de wifi 

ou rede 3G / 4G; 

e) Criação e produção de brindes, produtos interativos/virtuais para ações promocionais; 

f) Recursos humanos e tecnológicos especializados para execução de ações promocionais. 

1.4.2 Marketing Promocional voltado para o Público interno, para divulgação   de serviços da 

CONTRATANTE: 

a) Trabalhos de endomarketing relativos as ações de promoção de serviços. 

Os eventos institucionais e promocionais, as ações de relacionamento e de marketing de incentivo e as 

ativações de eventos realizados pela CONTRATANTE, concretizam-se por meio do desenvolvimento de: 

 Seminários; 

 Workshops; 

 Encontros; 

 Congressos; 

 Fóruns 

 Lançamento e criação de campanhas; 

 Promoção e ativação de serviços; 

 Participação/organização de feiras e exposições; 

 Participação/organização de eventos; 

 Ações de relacionamento com funcionários e/ou clientes; 
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 Ações de comunicação interna; 

 Ações voltadas ao marketing de incentivo; 

b) Os eventos/ações institucionais e promocionais constituem-se em instrumentos estratégicos de 

comunicação dirigida que têm como objetivo alcançar os resultados planejados pela CONTRATANTE. 

Tais eventos e ações tem por foco, tanto público interno quanto externo e, tem por finalidade o 

fortalecimento da imagem da CONTRATANTE, assim como estreitar relacionamento com seu público-

alvo.  

Por meio de uma exposição planejada, visa obter uma percepção favorável de seus públicos e 

consequente aumento de credibilidade, fidelidade e visibilidade da CONTRATANTE e suas marcas, 

culminando, desta forma, em retorno mercadológico e/ou institucional. 

A realização destes eventos/ações visa ainda: 

 Estreitar e fortalecer o relacionamento com públicos estratégicos e prospectar novos clientes; 

 Divulgar e promover serviços visando atingir os mercados e públicos-alvo; 

 Reforçar o conceito institucional da marca; 

 Potencializar a exposição da marca; 

 Criar oportunidade de mídia espontânea; 

 Possibilitar a realização de negócios e identificar oportunidades institucionais; 

 

2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

2.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução da prestação dos 

serviços; 

2.2 Supervisionar a execução da prestação dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os 

aspectos quantitativo e qualitativo. 

2.3 Aprovar as etapas de execução da prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua efetiva concretização;  

2.4 Atestar a execução da prestação dos serviços por meio de checking e relatórios e receber as faturas 

correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida em Contrato; 

2.5 Providenciar o pagamento à empresa CONTRATADA; 

2.6 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato; 

 

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

3.1 Executar perfeitamente os serviços contratados, por meio de pessoas e/ou empresas terceiras, idôneas e 

tecnicamente capacitadas, sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar 

todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, 

assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão 

dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica. Quando se der a contratação 

de empresas terceiras, estas deverão comprovar a regularidade fiscal, conforme previsto no item 3.12. 

3.2 Prestar os serviços descritos em sua Proposta Comercial, em conformidade com as especificações e nas 

condições previstas neste Edital e seus Anexos;  

3.3 Executar seus serviços orientado pelo Código de Ética da Associação de Marketing Promocional e pelas normas 

correlatas, com o objetivo de promover ações que estejam de acordo com o código de defesa do consumidor, 
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demais leis vigentes a moral e aos bons costumes, bem como observar o Código de Ética e Conduta do Sistema 

Fiep (http://www.sistemafiep.org.br/codigo-de-etica-e-conduta/.)  

3.4 Manter a estrutura mínima de atendimento conforme quantitativos mínimos descritos abaixo: 

I. 01(um) gerente de conta 

II. 01 (um) profissional de planejamento 

III. 01 (um) diretor de arte 

IV. 01 (um) profissionais arte finalista 

V. 01 (um) redator 

VI. 01 (um) revisor 

VII. 02 (dois) produtores 

3.5 Em relação a equipe de atendimento, é impreterível que a CONTRATADA atenda a CONTRATANTE com os 

profissionais indicados na fase técnica deste processo. Caso durante a vigência do contrato ocorra substituição, o 

profissional substituto deverá ter a capacidade técnica igual ou superior ao apresentado inicialmente. A 

CONTRATADA deverá apresentar currículo, comprovante de formação e comprovante de vinculo que será 

avaliado pela equipe técnica da CONTRATANTE para aprovação, sendo arquivado em processo a documentação 

referente a substituição. Sob pena de cancelamento de contrato. 

3.6 Atender a CONTRATANTE em todas as demandas com profissionais especializados, conforme indicado neste 

edital. 

3.7 A CONTRATADA deve estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação 

dos serviços previstos em Contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a plena operacionalidade. 

3.8 Manter em Curitiba ou RMC, durante toda a vigência do contrato, escritório com poderes de decisão para atender 

a CONTRATANTE; 

3.9 Comprometer-se a não veicular publicidade ou informação acerca das atividades objeto do contrato sem a prévia 

e expressa autorização da CONTRATANTE. 

3.10 Manter por si e por seus prepostos, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, irrestrito e total 

sigilo sobre: 

a) Os assuntos de interesse da CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em decorrência 

da execução do contrato; 

b) Os produtos gerados no decorrer dos trabalhos e as informações, os dados, os documentos e outros 

elementos utilizados na execução do contrato, vedado o seu uso ou divulgação a terceiros, ainda que parcial, 

sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

3.11 Elaboração de estimativas de custos de terceiros, apresentando para fins de validação e aprovação no mínimo 03 

(três) orçamentos, sendo que não existirá nenhuma obrigatoriedade de aprovação dos mesmos. 

 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, a renegociação dos 

orçamentos apresentados ou a realização de novos orçamentos com outros fornecedores. 

 A CONTRATANTE se reserva ao direito de realizar contratações de serviços/ compras de produtos 

necessários para a realização das ações promocionais através de suas Atas de Registro de Preços e 

Contratos Vigente 

3.12 Os orçamentos devem ser realizados com empresas do mesmo segmento de atuação do item cotado. Esta 

análise deve ser realizada pela relação do item a ser contratado com CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas) do fornecedor. 

http://www.sistemafiep.org.br/codigo-de-etica-e-conduta/
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3.13 Juntamente com os orçamentos deverá ser comprovada a regularidade fiscal das empresas terceiras, mediante 

apresentação da seguinte documentação: Certidões Negativas de Débitos Federal compreendendo também as 

contribuições previdenciárias, Estadual, Municipal e Certidão de Regularidade do FGTS. A CONTRATADA será 

responsável em verificar e garantir que a contratação de terceiros esteja de acordo com regularidade fiscal. A 

CONTRATADA não está autorizada a realizar contratações de terceiros que não apresente a documentação 

citada.   

3.14 Para a prestação dos serviços ora solicitados, a CONTRATADA deverá estar em condições de manter fixos os 

percentuais durante toda a vigência do contrato. 

3.15 Para avaliação da qualidade dos trabalhos realizados serão considerados os mesmos critérios contidos na 

avaliação técnica deste Edital de licitação. O não cumprimento acarretará aplicação das sanções e penalidades 

previstas neste Edital. 

3.16 Em relação a prazos, a CONTRATADA deverá seguir sua tabela que será apresentada no ato da assinatura do 

contrato e acordado entre as partes. O não cumprimento acarretará aplicação das sanções e penalidades 

previstas neste Edital. 

3.17 Pagamentos de taxas, impostos, obrigações trabalhistas e outros tributos que por ventura possam a existir são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.18 Não manter, durante toda a vigência do contrato nenhuma forma de prestação de serviços de publicidade, 

promoção ou comunicação, com empresas concorrentes, devendo, na fase de habilitação, apresentar declaração 

de que não atenderá contratos que possam gerar conflito de interesse com as atividades finalísticas da 

CONTRATANTE. 

3.19 Caso a CONTRATADA atenda ou venha atender clientes do mesmo segmento da CONTRATANTE, 

recomendamos que a prestação dos serviços seja realizada por equipes distintas. Segmentos relacionados 

abaixo: 

 

I. EDUCAÇÃO 

 Infantil 

 Fundamental 

 Médio 

 Superior  

 Profissionalizante  

 Jovem e adultos 

 Educação Executiva 

II. CONSULTORIAS E ASSESSORIAS 

 Gestão  

 Inovação 

 Meio ambiente 

 Serviços de metrologia 

 Pesquisa e Desenvolvimento 

 Comércio Exterior / internacionalização 

 Assessoria Jurídica 
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 Responsabilidade Social 

 Assessoria sindical 

III. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 Laudos Técnicos 

 Avaliação quantitativa de agentes ambientais 

 Programas de Segurança e Saúde 

 Cartão para a gestão de benefícios 

 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 Para realização de cada serviço será encaminhado Briefing pela CONTRATANTE, e após será emitido plano de 

campanha ou projetos de trabalho contemplando todas as especificações necessárias e com o detalhamento dos 

custos envolvidos pela CONTRATADA. Após formalização da aprovação de plano de campanha pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar 03 (três) orçamentos de cada item aprovado e a certidões do 

fornecedor que apresentar o menor valor, a CONTRATANTE emitirá os PEDIDO DE COMPRAS direcionados aos 

terceiros + PEDIDO ou PEDIDOS DE COMPRAS direcionado a CONTRATADA contemplando o valor dos 

honorários.  

4.2 Os trabalhos cancelados, por motivo técnico, de ordem orçamentária, alteração na estratégia, mudança de 

cenário, ou qualquer outro motivo que venha a CONTRATANTE optar pela não utilização da peça apresentada, 

não serão pagos em um limite de até 20 demandas por período vigente, ultrapassando esta quantidade a 

CONTRATANTE se compromete com o pagamento de 50% do valor registrado na tabela AMPRO. 

4.3 Os trabalhos reprovados por insuficiência técnica da CONTRATADA, não serão pagos e não serão contabilizados 

na quantidade informada no 4.2, diante de argumentos pela CONTRATANTE. 

4.4 Havendo disparidade entre o preço proposto e o praticado pelo mercado em projetos ou propostas de mesma 

natureza e complexidade, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA renegociação para atingir a redução do 

valor ofertado.  

4.5 A CONTRATANTE poderá fazer cotação de estimativas de custos de terceiros selecionando a empresa 

responsável pela prestação dos serviços, com a melhor relação custo\benefício para a CONTRATANTE, cabendo 

a CONTRATADA acatar o novo valor negociado.  

4.6 No caso de existir somente um prestador de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a justificativa da 

estratégia e da escolha, bem como, a comprovação de que os valores orçados estão dentro dos parâmetros de 

mercado. Neste caso, poderá o CONTRATANTE, solicitar a comprovação através de Notas Fiscais emitidas pela 

empresa prestadora do serviço à outras empresas de direito público e/ou privado.  

4.7 Eventuais despesas de transporte de materiais deverão compor o orçamento do trabalho a ser realizado e 

somente serão executadas, se aprovadas pela CONTRATANTE antes de sua realização. Após aprovação e 

emissão de pedido não serão aceitos acréscimos de valor. 

4.8 Independente de qual orçamento seja aprovado, será de responsabilidade da CONTRATADA o acompanhamento 

de todas as etapas da execução, sem custo adicional. 

4.9 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria da própria CONTRATANTE ou de terceiros por estas 

indicados tenham acesso a todos os documentos da CONTRATADA que digam respeito às operações da 

CONTRATANTE, quando solicitado. 
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4.10 Todos os arquivos abertos das campanhas e ações criadas devem ser disponibilizados, respeitando os formatos 

exigidos pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE, trabalha com o sistema ADOBE versão CC 2017, para edição 

de imagens, editoração, montagem de layouts e fechamento de arquivos. Por isso, a CONTRATADA, deverá 

apresentar a documentação de que possuem os programas do pacote adobe listados abaixo, devidamente 

legalizados e atualizados, de preferencialmente, da mesma versão usada pela CONTRATANTE. 

4.10.1 Os programas mínimos necessários do pacote adobe, são: 

a) PhotoShop 

b) Ilustrattor 

c) InDesign 

d) Acrobat Reader 

4.11 As campanhas e peças criadas podem ser utilizadas e adaptadas pela CONTRATANTE de acordo com sua 

necessidade. A CONTRATANTE poderá realizar o desdobramento internamente, com equipe própria ou 

terceirizada, com uso irrestrito em relação ao conceito publicitário respeitando as regras estabelecidas para uso 

de imagem. 

4.12 Inscrições em prêmios e/ ou concursos apenas com autorização prévia da CONTRATANTE. 

4.13 O pagamento das inscrições em prêmios e/ ou concursos será responsabilidade da CONTRATADA, após 

autorização por escrito da CONTRATANTE. 

 

5. FISCALIZAÇÃO 

5.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos produtos e serviços contratados e verificará o cumprimento das 

especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou 

especificado. 

5.2 Será nomeado gestor titular e substituto, para executar a fiscalização do contrato e registrar em relatório todas as 

ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos produtos e serviços e 

terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção. 

5.3 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo 

expressa concordância da CONTRATANTE. 

5.4 A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que a execução de qualquer produto ou serviço, 

considerada não aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada, dentro da legalidade, nos prazos 

estipulados pela fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE. 

5.5 A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente à irregularidade ou falhas, não exime a 

CONTRATADA das responsabilidades determinadas no contrato. 

5.6 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência 

do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos produtos e serviços 

em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

5.7 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e ou auditoria externa por ela 

indicada tenham acesso aos documentos que digam respeito aos produtos e serviços prestados à 

CONTRATANTE. 

5.8 A CONTRATANTE poderá realizar auditorias nos orçamentos de terceiros com a finalidade ratificar valores e 

condições propostas. 

5.9 À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento da execução dos produtos e serviços objeto do contrato, 
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juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA. 

5.10 A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

6. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

6.1 Fica expressamente acordado entre as partes que a CONTRATADA, durante o prazo de vigência do contrato e 

anos posteriores ao seu término, independente do motivo, obriga-se a manter em sigilo e a não disponibilizar a 

quaisquer terceiros todos e quaisquer dados, informações e documentos que vierem a ter acesso em virtude de 

contratação. As informações confidenciais referenciadas nesta cláusula serão consideradas segredos de negócio 

para os fins e efeitos do artigo 195, inciso XI da Lei 9.279/1996. 

6.2 A expressão “informações” significa toda e qualquer informação fornecida pelas CONTRATANTES à 

CONTRATADA, na forma escrita, verbal ou qualquer outra forma passível de se identificar o conteúdo que seja: 

a) Relativa à existência ou às características do objeto a ser contratado; 

b) Campanhas e projetos da CONTRATANTE; 

6.3 A obrigação de confidencialidade aqui prevista não será aplicável quando as informações: 

a) Forem de conhecimento público; 

b) Forem reveladas por exigência legal ou ordem judicial expressa. 

6.4 Caso a CONTRATADA seja obrigada a apresentar informações de natureza confidencia em decorrência da 

hipótese “b” acima, deverá notificar a CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.5 A CONTRATADA deverá utilizar as informações, exclusivamente, para a execução do objeto do presente edital, 

sendo terminantemente proibida a utilização de tais informações de forma ou proposito diverso. 

6.6 Quando da contratação e terceiros diretamente pela CONTRATADA, para a realização de serviços estipulados 

neste edital, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais terceiros as mesmas condições, especialmente no 

que tange à confidencialidade de veiculação dos SERVIÇOS. 

 

7. PRAZOS 

7.1 Os serviços serão realizados conforme cronograma acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

7.2 A tabela de prazos previstos de atendimento, em condições normais de trabalho, para planejamento de ações 

promocionais, criação de peças e orçamentos deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato e deverá 

ser aprovado pela CONTRATANTE.   

7.3 O prazo de execução das ações será informado individualmente em cada briefing e deverá acontecer durante a 

vigência do contrato 

 

8. CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

8.1 Quando contratado os serviços de terceiros, os mesmos poderão englobar as atividades como: produção gráfica, 

produção eletrônica, produção digital, panfletagem em eventos externos, recepcionistas para eventos, equipe 

para confirmação de participação em eventos (RSVP), estrutura para confirmação de participação em eventos 

(central telefônica e/ou digital), stands e espaços para feiras, materiais promocionais, entre outros relacionados a 

entrega final da CONTRATADA, conforme itens relacionados na lista Anexo VIII. 

8.2 No caso de execução de produtos e serviços por meio de terceiros, a CONTRATADA terá como responsabilidade 

suplementar as seguintes atividades: 



 

 

 
 

Processo nº. 16148/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

21 / 74 

a) Identificação e seleção de fornecedores com capacidade técnica para a realização do serviço pré-

determinado; 

b) Acompanhamento do desenvolvimento das propostas dos fornecedores; 

c) Cotação e identificação da proposta mais vantajosa para a CONTRATANTE; 

d) Análise e validação da regularidade fiscal do terceiro. 

e) Análise do segmento de atuação do terceiro – CNAE. 

f) Coordenação geral de ações, incluindo participação nas reuniões preparatórias, supervisão administrativa, 

logística, financeira e de cerimonial e protocolo, junto ao CONTRATANTE e aos terceiros contratados; 

g) Organização e acompanhamento dos terceiros de forma a manter a qualidade da entrega na execução dos 

produtos e serviços contratados; 

h) Organização, execução, acompanhamento e preparação da infraestrutura física e logística para a realização 

de ações; 

i) Monitoramento, confecção de relatórios e medição dos resultados dos produtos e serviços executados pelos 

terceiros. 

8.3 No caso de execução de produtos e serviços por meio de terceiros com pagamento de taxa de serviço, a 

CONTRATADA terá como responsabilidade suplementar as seguintes atividades: 

a) Agenciamento de show, conjunto musical, contratação de artistas e músicos e locação de espaços; 

b) Prospecção de espaços adequados para a realização de ações; 

c) Prospecção de profissionais capacitados com currículo compatível com a demanda apresentada para a 

realização dos espetáculos contratados; 

d) Avaliação da necessidade, qualitativa e quantitativa, dos serviços e equipamentos solicitados pelos artistas e 

músicos, cotados e/ou contratados e, quando necessário, sugerir mudanças, cortes e/ou readequação da 

demanda de modo a preservar o interesse da CONTRATANTE, reduzindo custos quando possível; 

e) Avaliação se o espaço a ser locado conta com instalações, dimensionadas e compatíveis com o número de 

pessoas previsto para a ocupação, assim coo o atendimento à demandas de necessidades especiais 

estabelecidas pela CONTRATANTE; 

f) Viabilização legal das questões de direito autoral em relação a artistas, shows, exposições e outras ações de 

qualquer natureza. 

8.4 Todo deslocamento vinculado às ações relacionadas à execução contratual deverá estar previsto na Ordem de 

Serviço e devidamente aprovado pelo Gestor. 

8.5 Os orçamentos deverão conter as seguintes informações: 

a) Nome empresarial; 

b) CNPJ; 

c) Endereço completo; 

d) Telefone e e-mail para contato; 

e) Descrição detalhada do produto ou serviço cotado, quantidade, preço unitário e preço total; 

f) Local e data de emissão; 

g) Nome por extenso, cargo e função do responsável pela cotação. 

8.6 Os preços propostos para a execução de quaisquer produtos e serviços são de exclusiva responsabilidade da 

contratada, não lhe cabendo pleitear nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 
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9. CHECKINGS 

9.1 Os checkings deverão ser apresentados em até 05 (cinco) dias úteis após a execução dos serviços.  

9.2 Planejamento e conceituação criativa de ações promocionais – documento que comprove o planejamento da 

ação com uma peça conceito para ilustrar.  

9.3 Promoções de serviços contendo a distribuição gratuita de brindes, de materiais impressos, entre outras ações 

que constarem no planejamento – fotos que comprovem ação, com informações da data de execução, local, 

horário e quantidade de brindes e materiais distribuídos. 

9.4 Ações de demonstração, degustação e amostragem de serviços - fotos que comprovem ação, com informações 

da data de execução, local, horário e pessoas impactadas. 

9.5 Eventos de qualquer natureza, incluindo ações institucionais e/ou de lançamento e/ou promoção de serviços – 

fotos que comprovem a ação, com informações da data de execução, local, horário.  

9.6 Organização e implementação de feiras, exposições, convenções, seminários, reuniões, encontros, fóruns, 

simpósios, congressos, cursos, festivais, gincanas, desfiles, festejos, shows e circuitos - fotos que comprovem a 

ação, com informações da data de execução, local, horário. 

9.7 Cuponagens, material promocional para ponto-de-venda – peça criada para tal finalidade.  

9.8 Projetos de embalagens, marcas, logotipos, logomarcas, símbolos, programação visual e demais peças que 

envolvem serviços e/ou ações promocionais – peças criadas para tal finalidade 

9.9 Identidade visual para ações promocionais de diversas naturezas – projeto criativo 

9.10 Ações de merchandising e materiais de PDV (ponto de venda) – peças criadas para tal finalidade, fotos de ações 

executadas 

9.11 Atividades de Marketing de Relacionamento, incluindo gerenciamento e coordenação de marketing direto, quando 

couber, podendo haver ações ativas e receptivas, conforme demanda da CONTRANTANTE. Administração de 

mailings para customização de ações de relacionamento, quando necessário – mailings trabalhados com status 

das ações executadas. Consolidado de resultados atingidos. Número de pessoas impactadas por ações 

realizadas.  

9.12 Criação de brindes, produtos interativos/virtuais para ações promocionais – peças criadas para tal finalidade. 

9.13 Ao final a CONTRATADA deverá apresentar relatório eletrônico onde conste plano de ação promocional, peças, 

fotos ilustrando as ações e resultados atingidos. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 Para que a CONTRATANTE possa efetuar todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, esta deverá 

apresentar previamente a CONTRATANTE os respectivos documentos fiscais da prestação de serviços: 

10.2 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal do terceiro emitida contra CONTRATANTE, juntamente com a 

nota da CONTRATADA (honorários da agência), comprovante de execução e documentação (Certidões 

Negativas de Débitos Federal compreendendo também as contribuições previdenciárias, Estadual, Municipal e 

Certidão de Regularidade do FGTS). Caso o fornecedor seja optante pelo simples, deverá encaminhar a 

declaração original. Nas duas notas deve constar: números de pedidos de compras, número do contrato, 

evento/campanha. Na nota da CONTRATADA, deve constar também o número da nota do terceiro, valor pago ao 

terceiro e valor de honorários. Percentual correspondente aos honorários será devido somente quando os 

serviços necessários à execução do contrato forem realizados por fornecedores e acompanhados pela 
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CONTRATADA. As duas notas serão pagas pela CONTRATANTE. 

10.3 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a conferencia dos dados da nota do terceiro, checagem da 

vigência das Certidões citadas no item acima, e aprovação do comprovante de execução. 

10.4 É de responsabilidade da CONTRATADA encaminhar a nota da CONTRATADA juntamente com a nota do 

terceiro. A CONTRATANTE não receberá nota de honorários sem nota de terceiro acompanhada do comprovante 

execução dos serviços. 

 

11. LOCALIDADES COM UNIDADES SESI/SENAI-PR 

As atividades da CONTRATANTE poderão ocorrer em qualquer município do estado do Paraná. 

 

 

 

ENDEREÇOS PARA REUNIÕS E ENTRGA DE NOTAS FISCAIS 

Sede da CONTRATANTE no Centro Cívico 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Gerência de Marketing e Comunicação 

Ou 

Sede da CONTRATANTE no Jardim Botânico 

Av. Comendador Franco, 1341 

 

12. VALORES DE CONTRATO 

12.1 O valor orçamentário destinado a esta contratação é de R$ 2.331.900,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil 

e novecentos reais) para cada 12 (doze) meses de vigência do contrato. O valor previsto engloba as ações de live 
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marketing executadas por meio da CONTRATADA, e inclui toda a execução dos serviços, desde a compras de 

insumos, produção de materiais e contratação de terceiros aos honorários da CONTRATADA. 

12.2  O percentual estabelecido em contrato será a única forma de remuneração da CONTRATADA, não cabendo a 

mesma qualquer outro tipo de negociação com os terceiros contratados. 

12.3 As contratações serão realizadas mediante disponibilidade orçamentária.  

12.4 A estimativa de valor prevista no item “12.1” constitui-se em previsão, não estando a CONTRATANTE obrigado a 

realizá-la em sua totalidade e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de indenização. 

 

13. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o 

limite de 60 (sessenta) meses, mediante a assinatura de termos aditivos. 

 

14. AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 

14.1 A CONTRATANTE deverá monitorar a qualidade dos serviços por meio de avaliação trimestral, com foco no 

atendimento da CONTRATADA, nos resultados obtidos e na satisfação geral com os serviços prestados, 

conforme critérios de avaliação estabelecidos abaixo, e outros que poderão ser incluídos caso os gestores 

julguem pertinentes. 

 

ITEM VALOR CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ATENDE 
ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

ATENDIMENTO 30 

Entendimento dos briefings para 

planejamento de ações 
20 10 0 

Proatividade e disponibilidade 10 5 0 

IDEIA 
CRIATIVA 

     20 
Criatividade | Originalidade | 

Linguagem direcionada ao público-alvo 
20 10 0 

RESULTADOS 30 
Resultados esperados e indicadores 

propostos 
30 15 0 

SATISFAÇÃO 

GERAL 
20 Avaliação geral dos serviços prestados 20 10 0 

 

14.2 A avaliação será apresentada em reunião documentada em ata, composta pelos gestores do contrato, entre 

outros. Todos os documentos serão juntados ao processo. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 13 de fevereiro de 2019 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Requisitos complementares para Habilitação (Envelope 01) 

2.1 Declaração própria da licitante, sob as penas da lei, de que manterá em Curitiba (PR), durante a vigência 

contratual, instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 

objeto licitado, exigência não necessária aos licitantes sediados em Curitiba. 

2.2 Declaração da licitante de que tratará da questão dos Direitos Autorais dos produtos de comunicação e 

peças publicitárias que vier a produzir; 

2.3 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão de 

Licitação, conforme o contido no ANEXO VI.  A falta da apresentação da Declaração de Aceitação descrita 

no ANEXO VI não acarretará a inabilitação da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade 

processual. 

Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 

3. Requisitos complementares para Proposta Técnica (Envelope 02) 

PROPOSTA TÉCNICA terá peso (60 PONTOS), todos os documentos deverão ser entregues em 

cópia física e uma cópia em meio digital, em CD ou pendrive de todas as etapas da proposta 

técnica. 

 

 Etapas: 

I. Capacidade de Atendimento – 27 pontos 

II. Case Campanha Promocional – 9 pontos 

III. Plano de Campanha Promocional – 24 pontos  

 

3.1 Capacidade de Atendimento – 27 pontos: 

A proponente deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de 

Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte “arial”, tamanho 

“12 pontos”, impresso frente e verso, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página 

interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na 

forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 

a) Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem “14.2” poderá ser editada em 

papel A3 dobrado. 

b) Não há limitação de número de páginas para apresentação da Capacidade de Atendimento. 

c) A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, fotos e outros 

recursos, por meios dos quais a licitante apresentará: 

3.1.1 Relação nominal dos seus clientes à época da licitação por segmento (09 pontos), com 

especificação do início do atendimento de cada um deles, bem como, comprovação de atendimento 

feita através de carta timbrada da empresa atendida, assinada pelo cliente em questão, com carimbo 

que traga o nome e função do signatário, o segmento de atuação do cliente atendido para pontuação 

conforme descrito abaixo: 
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Segmento de atendimento Pontuação 

Educação – ensino fundamental e médio, 
educação superior, ensino profissionalizante 

3,0 

Segurança e Saúde – consultorias, 
programas de segurança e saúde no 
trabalho, programas de promoção da saúde 

3,0 

Inovação e tecnologia – consultorias, 
metrologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação 

3,0 

 

 

3.1.2 Porte de projetos / ações realizados pela empresa, quanto a abrangência e número de 

participantes (07 pontos).  Apresentar, por meio de atestado, onde conste informações sobre o 

projeto. A comprovação de atendimento deverá ser feita através de carta timbrada da empresa 

atendida, assinada pelo cliente em questão, com carimbo que traga o nome e função do signatário 

para pontuação conforme descrito abaixo.  

 

Critérios Pontuação 

Local / Municipal 0,5 

Estadual / Mais de um Município no Paraná 3,0 

Até 500 participantes 0,5 

De 501 até 1.000 participantes 1 

Acima de 1.000 participantes 2 

 

 

 

3.1.3 Descritivo de equipe mínima (03 pontos).  Apresentar lista com descritivo da equipe contendo a 

quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no mínimo, nome, formação e 

experiência), dos profissionais que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato, 

discriminando-se as áreas de estudo e função, sendo que deve conter, no mínimo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Experiência: a experiência na função será comprovada através de currículo. 

O não atendimento de acordo com os padrões estabelecidos, caberá aplicação de medidas 

estabelecidas neste edital. A lista acima, vale 03 (três) pontos e não é fracionada.  

b) Comprovação de vinculo: No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar a 

comprovação de vínculo empregatício de todos os profissionais que irão atender a CONTRATANTE. 

O vínculo poderá ser comprovado mediante apresentação dos seguintes documentos: cópia 

autenticada de registro da carteira de trabalho e previdência social – CTPS – caso o profissional 

indicado pertença ao quadro de funcionários da empresa; cópia autenticada do contrato de prestação 

de serviços – caso prestador de serviços; ou cópia também autenticada de instrumento constitutivo, 

contrato social ou documento equivalente, devidamente registrado no órgão competente – caso o 

Qtde. Profissional Experiência mínima 

01 Profissional de 
Planejamento 

03 anos 

01 Profissionais de 
atendimento e gestão da 
conta 

04 anos 

01 Diretor de Arte 02 anos 

01 Arte finalista 02 anos 

01 Redator 01 ano 

01 Revisor 01 ano 

02 Produtores 01 nos 
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profissional pertença a quadro societário de empresa. 

c) Substituição de profissionais: é impreterível que a CONTRATADA atenda a CONTRATANTE com 

os profissionais indicados na fase técnica deste processo. Caso durante a vigência do contrato ocorra 

substituição, o profissional substituto deverá ter a capacidade técnica igual ou superior ao 

apresentado inicialmente. A CONTRATDA deverá apresentar currículo, comprovante de vinculo que 

será avaliado pela equipe técnica da CONTRATADA e juntado ao processo. 

 

3.1.4 Gerente de Conta (04 pontos): Apresentar profissional responsável técnico com, no mínimo, 04 

(quatro) anos de experiência na função.  Deverá necessariamente comprovar Graduação em 

comunicação social - Publicidade, Jornalismo, Relações Públicas, Audiovisual (cinema, rádio e TV), 

Administração de empresas (com ênfase em marketing e/ou pós-graduação em marketing), Artes 

Visuais, Design e ou Marketing. A apresentação de uma dessas formações é item obrigatório. A 

pontuação será atribuída conforme abaixo: 

 

Item Pontuação 

a) Especialização  01 ponto 

b) Experiência profissional acima de 04 

(quatro) anos 
03 pontos 

 

 

Observação: Os pontos listados na tabela acima, que serão observados para motivação do 

critério de julgamento, não são cumulativos. 

a) A comprovação da Graduação e Especialização será por meio de cópias autenticadas (frente e verso) 

de diplomas ou certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e devidamente 

registrados. Não serão aceitos para fins de pontuação, cursos de extensão. 

 Serão aceitas declarações de conclusão do curso, expedida por instituição reconhecida pelo 

MEC. 

b) Experiência profissional em atendimento e ações promocionais e eventos, comprovada mediante 

cópias autenticadas de: contratos de prestação de serviços, registro em carteira de trabalho, ou de 

instrumento construtivo (caso pertencente ao quadro societário da empresa). 

 No caso de instrumento constitutivo, faz-se necessária, minimamente, a descrição de serviços de 

relacionados a atividade de promoção de vendas no objeto social da empresa. Este documento 

deve ser acompanhado de declaração de prestação de serviços direcionada ao profissional 

(nome completo), onde deve constar o período da realização do serviço, identificação da 

empresa cliente com indicação do CNPJ, constando nome completo e cargo do signatário, bem 

como telefone para contato. 

 Os contratos de prestação de serviços também deverão conter, além da descrição expressa da 

atividade realizada que deverá ser relacionada a ações promocionais e eventos, a identificação 

das partes envolvidas (CONTRATANTE e CONTRATADA) e suas assinaturas, período da 

prestação do serviço, local, data e ano. 

 Para comprovação mediante registro em carteira de trabalho – CTPS deverá ser demonstrado o 

tempo de exercício na área de ações promocionais e eventos na função de atendimento.  

Observação: Para a solicitação de experiência profissional, serão considerados os trabalhos 

realizados na empresa licitante e/ ou em outras empresas. 

 

3.1.5 Sistemática de atendimento (01 ponto): deve constar o fluxo de atendimento que uma campanha da 

CONTRATANTE irá percorrer dentro da agência. Também deverá apresentar neste item informações 

referente às áreas de atendimento da agência, conforme descritivo abaixo: 

a) Fluxo de atendimento de campanha promocional (01 ponto) 

 Descrever etapas e áreas envolvidas no processo de elaboração de uma campanha promocional 
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3.1.6 Atestados de capacidade técnica (03 pontos): a proponente deverá apresentar atestado(s) de 

capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

empresa tenha executado serviços compatíveis com o objeto licitado, e que atestem a qualidade 

técnico-operacional dos serviços prestados à declarante pela proponente. A pontuação deste item não 

é fracionada, ou seja, a não apresentação da quantidade mínima exigida resultará em pontuação igual 

a zero.  

 

3.2 CASE CAMPANHA PROMOCIONAL – 09 PONTOS: A proponente deverá apresentar os documentos e 

informação que constituem um case relacionado a uma campanha promocional, em caderno específico, 

com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte Arial tamanho 12 pontos em folhas numeradas 

sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha 

poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificados. 

a) Qualquer página com os documentos e informações previstos neste item poderá ser editado em 

papel A3 dobrado. 

b) A licitante apresentará 01 (um) case, apresentando seus resultados e a devida comprovação dos 

clientes. Não serão admitidos cases realizados há mais de 36 (trinta e seis) meses a contar a partir 

da data de abertura do certame. 

c) O case deverá estar formalmente referendado pelo receptivo cliente. 

d) A formalização do case deverá ser feita no próprio documento elaborado pela licitante, na última 

página devendo constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome do cargo ou função 

do signatário.  

e) Todas as páginas do relato devem estar assinadas pelo autor do referendo.  

Obs: Os documentos referentes a este item deverão ser entregues em cópia física e uma cópia 

em meio digital, em CD ou pendrive de todas as etapas da proposta técnica. 

Abaixo os quesitos de avaliação do case: 

3.2.1 Estratégia Promocional – (03 pontos): Texto, sem anexos, com no máximo 02 (duas) páginas A4, 

com até 30 linhas cada, em que a licitante apresentará o diagnóstico do problema (geral e específico) 

de comunicação do cliente. Deverá explicar e defender os principais pontos da estratégia sugerida 

para a solução do problema geral e específico, especialmente em relação a lógica de exposição; 

3.2.2 Planejamento promocional (02 pontos): Para atendimento deste quesito a licitante deverá 

evidenciar o planejamento das ações, apresentando no mínimo 02 e no máximo 05 peças executas 

detalhando cada ação adotada relacionada ao problema de comunicação apresentado no item 14.3.1. 

Também deverá relacionar as estratégias /ações sugeridas em período de tempo (cronograma).   

3.2.3 Resultados (04 pontos): Deverá conter informações sobre os resultados obtidos com a ação, como 

aumento de fluxo de pessoas, aumento de tráfego nos sites, inscrições, geração de leads, visitantes 

dentre outros. Os resultados deverão estar relacionados a problemática de comunicação apontadas 

na estratégia promocional.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

VALOR 

TOTAL 
ITENS 

VALOR 

ITEM 
ATENDE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

DETALHAMENTO 

DOS CRITÉRIOS 

/ ITENS 

Estratégia 

Promocional 
3 

Argumentação 

referente ao 

problema 

1 1 0,5 0 

Consistência 

lógica da 

argumentação 

sobre o 

entendimento do 

problema de 

comunicação 

apresentado 

Estratégia 

integrada 
1 1 0,5 0 

Apresentação 

de soluções 

integradas 

contemplando o 

que dizer, a 

quem dizer e 

como dizer. 

Cobertura dos 

públicos-alvo 
1 1 0,5 0 

Entendimento e 

adequação da 

estratégia 

proposta ao 

Publico-alvo 

Planejamento 

Promocional 
2 

Proposta 

criativa 
0,5 0,5 0,25 0 

Adequação do 

conceito criativo 

ao problema de 

comunicação. 

Cobertura dos 

públicos 
0,5 0,5 0,25 0 

Adequação e 

simplicidade da 

linguagem ao  

públicos 

proposto 

Originalidade 

da ideia 

criativa 

0,5 0,5 0,25 0 

Ineditismo da 

proposta 

criativa, 

diferenciais 

apresentados 

em relação a 

concorrência 

Cronologia 0,5 0,5 0,25 0 Aderência da 
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das ações proposta 

distribuída ao 

longo do tempo 

Resultados 4 

Resultados 

pertinentes ao 

problema 

apresentado 

4 4 2 0 

Eficácia das 

ações propostas 

como solução 

para o problema 

descrito no 

raciocínio 

básico. 

 

 

3.3 PLANO – CAMPANHA PROMOCIONAL – EXERCÍCIO (24 pontos): A proponente deverá apresentar os 

documentos e informações que constituem o Plano para uma campanha promocional em caderno 

específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte Arial tamanho 12 pontos em folhas 

numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por 

quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente 

identificados. 

a) Qualquer página com os documentos e informações previstos neste item poderá ser editada em papel 

A3 dobrado. 

b) A licitante deverá apresentar o exercício, conforme Briefing anexo. A avaliação será realizada 

conforme quesitos abaixo: 

3.3.1 Estratégia Promocional (06 pontos): a licitante apresentará, em até 2 (duas) páginas A4 com 30 

linhas cada, em linhas gerais da proposta para suprir o problema geral e específico de comunicação a 

ser enfrentado para alcançar os resultados e metas de comunicação desejados, compreendendo a 

explicitação e defesa das estratégias que devem fundamentar a proposta de solução promocional 

para a problemática apresentada no briefing. 

A avaliação deste item irá compreender os seguintes pontos: 

a) Argumentação referente ao problema 

b) Conceito da ação proposta 

c) Cobertura dos Públicos-alvo 

d) Pertinência da Estratégia proposta 

3.3.2 Ideia Criativa (08 pontos): a campanha promocional apresentada pela licitante deve conter no 

mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) peças e ou materiais que julgar necessário para a execução da 

sua proposta de ideia criativa, com comentários das funções táticas sobre cada peça ou material. 

A avaliação deste item compreenderá os seguintes pontos: 

a) Proposta criativa e originalidade 

b) Linguagem direcionada aos públicos 

c) Adequação das peças 

3.3.3 Estratégia de atendimento ao Público-alvo (06 pontos): exposta na forma de texto, tendo como 

parâmetro o Briefing, que deverá conter no máximo 01 (uma) página com até 30 linhas cada, 

apresentando: o conhecimento e a análise do público prioritário da campanha, revendo os seus 
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hábitos de consumo e comportamento, conectando essa informação as estratégias propostas.  

A avaliação deste item compreenderá o seguinte ponto: 

a) Conhecimento dos hábitos de consumo do público-alvo 

3.3.4 Resultados esperados (04 pontos): exposta na forma de texto e tabela, tendo como parâmetro o 

Briefing e a verba estimada para a campanha, deverá conter no máximo 2 (duas) páginas com até 30 

linhas cada, apresentando: aplicação da verba por ação promocional, descrição das ações vinculadas 

aos resultados esperados e indicadores. 

A avaliação deste item compreenderá os seguintes pontos: 

a) Resultados esperados e indicadores propostos 

Obs: Os documentos referentes aos itens de avaliação técnica deverão ser entregues em cópia 

física e uma cópia em meio digital, em CD ou pendrive de todas as etapas da proposta técnica. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

VALOR 

TOTAL 
ITENS 

VALOR 

ITEM 
ATENDE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

DETALHAMENTO 

DOS CRITÉRIOS 

/ ITENS 

Estratégia 

Promocional 
6 

Argumentação 

referente ao 

problema 

1,5 1,5 0,75 0 

Consistência 

lógica da 

argumentação 

sobre o 

entendimento do 

problema de 

comunicação 

apresentado 

Conceito da 

ação proposta 
1,5 1,5 0,75 0 

Adequação do 

tema e do 

conceito à 

natureza e 

qualificação do 

Sesi e seu serviço 

a ser promovido 

Cobertura dos 

públicos -alvo 
1,5 1,5 0,75 0 

Entendimento e 

adequação da 

estratégia 

proposta ao 

Publico-alvo 

Pertinência da 

estratégia 

proposta 

1,5 1,5 0,75 0 

Capacidade de 

articular os 

conhecimentos 

sobre o serviço a 

ser promovido, os 
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públicos, os 

objetivos da 

campanha 

promocional e a 

verba disponível 

Ideia Criativa 8 

Proposta 

criativa e 

originalidade 

4 4 2 0 

Adequação do 

conceito criativo ao 

problema de 

comunicação. 

Linguagem 

direcionada ao 

públicos 

2 2 1 0 

Adequação e 

simplicidade da 

linguagem ao  

públicos proposto 

Adequação das 

peças 
2 2 1 0 

Exeqüibilidade das 

peças e ações 

propostas 

Estratégia de 

Atendimento 

ao  

Público-alvo 

6 

Conhecimento 

dos hábitos de 

consumo do 

público-alvo 

6 6 3 0 

Capacidade analítica 

evidenciada no 

exame de hábitos de 

consumo e 

comportamento 

refletidas na 

estratégia proposta 

Resultados 4 

Resultados 

esperados e 

indicadores 

propostos 

4 4 2 0 

Descrever 

resultados 

esperados por ação 

a partir do plano de 

ação simulado 
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4. Requisitos complementares para Proposta Comercial (Envelope 03) 

A Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) e deverá ser apresentada conforme tabela abaixo (modelo 

anexo ao site), expressa em percentual de honorários para prestação dos serviços, com assinatura e 

identificação do(s) representante(s) legal(is) da licitante. 

 

ESPECIFICAÇÃO 
% DE HONORÁRIOS 

MÁXIMO 

% DE HONORÁRIOS 

PROPOSTO 

 

% de honorários sobre os serviços 

de planejamento e execução de 

ações promocionais + criação + 

contratação e acompanhamento de 

terceiros. 

 

11%  

 

 

 

 

5. Prazo de validade da proposta  

No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 
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6. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Publica nº. 896/2018 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br 

Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 11/02/2019 às 18:00 horas e as respostas 

poderão ser fornecidas até o dia 12/02/2019 às 18:00 horas. 

 

7. Critério de julgamento  

TÉCNICA E PREÇO 

 

7.1 CÁLCULO PROPOSTA TÉCNICA: 

7.1.1 A Pontuação Técnica será composta pela soma das Notas Técnicas atribuídas pelos 03 itens 

avaliados sendo: Capacidade de atendimento + Case Campanha Promocional + Plano Campanha 

Promocional/Exercício. 

7.1.2 Finda a atribuição dos pontos das proponentes, estas serão classificados em ordem decrescente de 

pontuação, sendo considerados qualificados os que obtiverem o mínimo de 36 (trinta e seis) pontos, 

equivalendo 60% da nota máxima. 

IMPORTANTE: Para obter o resultado final em números inteiros, será utilizada a norma ABNT NBR 

5891 de arredondamento, conforme as condições abaixo: 

CONDIÇÕES PROCEDIMENTOS EXEMPLOS 

< 5 
O último algarismo antes da vírgula 

permanece inalterado 
21,3 passa a ser 21 

> 5 ou = 5 
Aumenta-se uma unidade antes da 

vírgula. 

33,8 passa a ser 34 

27,5 passa a ser 28 

 

 

 

7.2 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) e será julgada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PC = MVA x peso 

                                 VAA 

Onde:  

PC = Pontuação Comercial 

MVA = Menor valor apresentado 

VAA = Valor apresentado em análise 

Peso = 4 

 

7.3 CLASSIFICAÇÃO FINAL  

CÁLCULO: 

NF = PT + PC 

Onde: 

PC = Pontuação Comercial 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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PT = Pontuação Técnica 

NF = Nota Final 

  

8. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva Nota 

Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente conferida 

e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta 

bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do SESI/SENAI. 

b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema de 

Compras do SESI/SENAI - http://compras.fiepr.org.br, pois o pagamento ocorrerá somente na conta 

cadastrada. 

c) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 

atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de 

pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE. 

d) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com 

data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no 

endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

e) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões Negativas 

Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no 

momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 

f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e 

suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente 

assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou 

IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa 

Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 

*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 

 

9. Dados para o faturamento 

FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANA 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 76.709.898/0001-33 - IE Isento.           

    

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              

 

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 75.047.399/0001-65 - IE Isento.           

 

10. Local de entrega 

 

Será indicado no Pedido de Serviço 

 

http://compras.fiepr.org.br/
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11. Formalização da Contratação 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS), conforme MINUTA (ANEXO V). 

a) Será OBRIGATÓRIO, para fins de contratação e IMPRESCINDÍVEL para fins de pagamento, por parte 

do(s) licitante(s) vencedor(es): 

 Cadastro no link http://compras.fiepr.org.br, que deverá ser realizado no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis após a data de abertura da sessão, citada no Item 01 deste Anexo.  

 Inclusão dos dados da(s) nota(s) fiscal(is) no link http://compras.fiepr.org.br,  

b) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o Edital. 

 

12. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 

pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e 

suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente 

assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou 

IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa 

Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 

13. Recursos orçamentários  

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 

orçamentária do SESI/SENAI, para o ano em curso, previsto no processo 16148/2018. 

 

14. Prazo de entrega e vigência da contratação 

14.1 Os serviços serão realizados conforme cronograma acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

14.2 A tabela de prazos previstos de atendimento, em condições normais de trabalho, para planejamento de 

ações promocionais, criação de peças e orçamentos deverá ser apresentada no ato da assinatura do 

contrato e deverá ser aprovado pela CONTRATANTE.   

14.3 O prazo de execução das ações será informado individualmente em cada briefing e deverá acontecer 

durante a vigência do contrato 

14.4 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 

 

15. Reajuste contratual 

Na hipótese da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste 

mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 

 

R = V * (I – Io) / Io  

 

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

  

g) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 

abertura do presente certame. 

h) O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais 

do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

http://compras.fiepr.org.br/
http://compras.fiepr.org.br/
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16. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita técnica do SENAI-PR como forma de 

diligenciamento do referido edital para verificação de sua capacidade de atendimento em questões de estrutura 

da mesma para realizar o atendimento do objeto deste edital 

 

 

17. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

NÃO HÁ. 

  

18. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado ___ 

por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a sua 

participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) que 

poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SISTEMA FIEP e nossa empresa, para as questões 

decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Concorrência Pública nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 

de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, transportes em 

geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SISTEMA FIEP a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das entidades 

do SISTEMA FIEP. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI/SENAI. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE O SISTEMA FIEP E A EMPRESA (NOME DA 

CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o XXXXXX com sede nesta Capital, na Avenida 

Cândido de Abreu n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), de CNPJ nº ____, com 

sede na (cidade, estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado 

o adiante exposto em cláusulas e condiçõe: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços de LIVE MARKETING PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DO SISTEMA FIEP. 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas no 

Edital nº XXX/201X, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

b) Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

c) Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis; 

d) Cumprir o programa e o cronograma apresentado/acordado entre as partes; 

e) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

g) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na cláusula 

sétima deste termo; 

h) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SISTEMA 

FIEP e o referido profissional; 

i) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

j) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

k) Observar as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora qualquer forma de trabalho 
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forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera quaisquer práticas que importem em discriminação de 

raça ou gênero. 

l) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

m) Ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do 

referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

n) As demais obrigações previstas no Edital nº 896/2018. 

 

COMPETE AO SISTEMA FIEP: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido pelo 

SISTEMA FIEP e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu mando, 

estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do SISTEMA FIEP, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

SISTEMA FIEP aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Segundo: Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SISTEMA FIEP, os esclarecimentos que necessite, evitando 

com que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: O SISTEMA FIEP poderá, a qualquer momento da execução do objeto deste contrato, realizar 

auditoria interna sobre os apontamentos sobre sua fiscalização. No caso de caso de desvio considerado excessivo, no 

arbítrio da auditoria, o responsável pela fiscalização responderá na forma da lei, bem como a CONTRATADA 

responderá pelo desvio, oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e com 

base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos contratuais. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese da extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, 

poderá incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INPC – IBGE.  

R = V * (I – Io) / Io  

Sendo: 

http://www.sistemafiep.org.br/
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R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do 

presente certame. 

O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais do 

cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o SISTEMA FIEP 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento as 

solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

1.4.3 Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

1.4.4 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

1.4.5 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

1.4.6 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar, 

pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta 

apresentada. 

A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de 

sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SISTEMA FIEP. 

As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, caso 

não haja pagamento espontâneo. 

As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, o 

contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o CONTRATANTE 

poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos 

do SISTEMA FIEP. 

Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 
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dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da intimação do 

ato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os serviços serão realizados conforme cronograma acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

A tabela de prazos previstos de atendimento, em condições normais de trabalho, para planejamento de ações 

promocionais, criação de peças e orçamentos deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato e deverá ser 

aprovado pela CONTRATANTE.   

O prazo de execução das ações será informado individualmente em cada briefing e deverá acontecer durante a 

vigência do contrato 

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante comum acordo entre as partes.. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir o objeto deste contrato nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SISTEMA FIEP; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar o objeto deste contrato, sem prévia autorização; 

e) Não observar o recomendado nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pela execução do objeto 

deste contrato, devendo o SISTEMA FIEP ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas 

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SISTEMA FIEP imitir-se-á, de imediato, no momento da 

execução do objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Terceiro: Se, por motivos imperiosos e justos, o SISTEMA FIEP ordenar a paralisação do objeto deste 

contrato, este será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência mínima 

de 10 (dez) dias corridos. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pela execução do objeto deste contrato, não tendo direito à indenização por lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o percentual de ___% sobre os serviços 

prestados. Sendo que o pagamento terá vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega 

final dos serviços prestados e Nota fiscal aprovada pelo gestor. 

a) O valor orçamentário destinado a esta contratação é de R$ 2.331.900,00 (dois milhões, trezentos e trinta 

e um mil e novecentos reais) para cada 12 (doze) meses de vigência do contrato. O valor previsto 

engloba as ações de live marketing executadas por meio da CONTRATADA, e inclui toda a execução dos 

serviços, desde a compras de insumos, produção de materiais e contratação de terceiros aos honorários 

da CONTRATADA. 
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b) O percentual estabelecido em contrato será a única forma de remuneração da CONTRATADA, não 

cabendo a mesma qualquer outro tipo de negociação com os terceiros contratados. 

c) As contratações serão realizadas mediante disponibilidade orçamentária.  

d) A estimativa de valor prevista no item “a” constitui-se em previsão, não estando a CONTRATANTE 

obrigado a realizá-la em sua totalidade e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo 

de indenização 

 

Os pagamentos serão realizados, desde que o objeto deste contrato tenha sido executado e previamente aprovado 

pela Fiscalização do SISTEMA FIEP. 

Os valores devidos pelo SISTEMA FIEP serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no 

Sistema de Compras do SISTEMA FIEP – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a 

atualização de dados cadastrais no Sistema de Compras do SISTEMA FIEP. 

Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada a 

sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento será 

prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com data 

do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no endereço da 

CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de relatório 

dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 

dos Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento de sua apresentação, sob 

pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas em edital/contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, 

emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 

d) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas 

respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada pelo 

representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo com o 

caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de 

janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN 

RFB nº 1540/2015. 

Parágrafo Primeiro: Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO  

Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a CONTRATADA, 

seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou indireta do presente 

http://compras.fiepr.org.br/
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contrato, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a impedir que terceiros 

venham a ter acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, obrigação esta que perdurará 

durante toda a vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou rescisão, sob pena de sofrer sanções 

civis e penais cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo deles o 

comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos que tenham efetiva 

necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa execução dos serviços objeto 

do presente contrato. 

 

CLAUSUAL DECIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto, 

limitados a 30% do valor do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução do objeto deste contrato 

com características semelhantes. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica a ser prestada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido expresso 

e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A subcontratação ocorrerá 

somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado ao serviço subcontratado e das 

quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SISTEMA FIEP, que tenha participado do 

procedimento licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados no item 3.5 do preâmbulo do 

edital. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da 

fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução dos serviços.  

Parágrafo Quarto: A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, deve(m) 

apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, regularidade 

trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), 

estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua 

exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e 

baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela do objeto deste contrato, 

deve submeter o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SISTEMA FIEP e o Sr. (nome do 

responsável da empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do 



 

 

 
 

Processo nº. 16148/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

46 / 74 

CONTRATADO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato 

e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao SISTEMA 

FIEP, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SISTEMA FIEP, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SISTEMA FIEP, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 

Ao SISTEMA FIEP cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não podendo, 

porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da dotação 

orçamentária do SISTEMA FIEP para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, as 

partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                         

 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI/SENAI Representante da CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA /EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

A empresa acima referenciada, caso o seu Representante Legal não se faça presente à reunião de abertura 

e julgamento da presente licitação DECLARA desde já perante a Comissão de Licitação do SESI/SENAI, que 

estará de pleno acordo com o julgamento a ser proferido pela Comissão quanto ao resultado da Habilitação e 

Proposta de Preços, renunciando expressamente ao direito de interposição de Recurso Administrativo contra tal 

ato, conforme previsto no Art. 22 do Regulamento de Licitação e Contratos publicado no site do SESI/SENAI, 

nada tendo a opor quanto a conclusão do Certame Licitatório nos termos do Art. 14 de ambos os regulamentos. 

 

Declaramos, outrossim, que caso nosso Representante Legal se faça presente à referida reunião, a ele 

ficará transferida a prerrogativa de aceitar ou discordar dos atos de julgamento da Comissão de Licitação 

ficando, portanto, sem efeito o ora declarado. 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS 
ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO 

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, 

devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer 

forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

http://www.sistemafiep.org.br/
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 
 

Contrato para recebimento e divulgação de informações confidenciais nº  

_______/_________ 

 
 
 
 

 
Pelo presente Acordo de Confidencialidade e de Sigilo de Informações e na melhor forma de direito, de um lado 

Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, Departamento Regional do Paraná e o Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná, 

doravante simplesmente denominados SISTEMA FIEP, de outro lado,, e de outro lado, o [RAZÃO SOCIAL 

FORNECEDOR], ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE [NOME DO MUNICÍPIO], ESTADO DE [NOME DO 

ESTADO], NA [ENDEREÇO E CEP], INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº [NÚMERO DO CNPJ DO CLIENTE], 

DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA., sendo que a CONTRATANTE e 

CONTRATADA serão doravante mencionados algumas vezes individualmente como uma “Parte” e 

conjuntamente como as “Partes”.   

 
 
 
INTRODUÇÃO: 

 
 
A. As Partes possuem Informações Confidenciais conforme definido na Cláusula Primeira, abaixo. 

 

B. Para que cada Parte possa avaliar seu interesse em participar em um futuro relacionamento empresarial, 

torna-se necessário que as Partes revelem, uma à outra, certas Informações Confidenciais.  

 

C. As Partes desejam assim revelar e receber tais informações de acordo com os termos e condições deste 

Contrato. 

 

Assim, visando regular e proteger a troca de Informações Confidenciais entre as partes, resolvem elas assinar o 

presente Acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as informações 

confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte, incluindo, sem limitações, (a) os softwares 

das partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou 

informações que digam respeito a eles, incluindo quaisquer segredos empresariais relacionados a qualquer um 

dos itens precedentes; (b) planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; 

informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos 

humanos, pesquisa, desenvolvimento ou know-how; (c) qualquer informação que deva, por boa razão, ser 

reconhecida pela Parte Receptora como sendo confidencial ou de propriedade privada; ou (d) qualquer 
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informação designada ou assinalada pela Parte emissora por escrito, como sendo confidencial, ou de forma 

verbal, quando de sua emissão, porém devidamente confirmada por escrito à Parte Receptora dentro de 10 (dez) 

dias após sua emissão. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que possuem direito de revelar suas Informações confidenciais, 

uma à outra, desde que não violem direitos de terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As Informações Confidenciais reveladas à Parte receptora deverão ser guardadas em 

segredo pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos do 

contratado, sem a devida autorização da Parte emissora.  

 
CLÁUSULA QUARTA: As obrigações e deveres especificados pela cláusula terceira deste instrumento não se 

aplicam às informações que: 

 

(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem recebidas 

pela Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornarem-se de domínio público ou 

disponíveis de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um 

empregado ou agente da Parte receptora;  

 

(b) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações aqui discriminadas perante a 

Parte emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora; 

 
 

(c) sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente por meio de terceiros, exceto se a Parte receptora tiver 

conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a Parte 

emissora, para manter segredo com respeito a tais informações;  

 

(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte 

emissora; 

 

(e) tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo. 

 
CLÁUSULA QUINTA: Não obstante o disposto na cláusula terceira deste instrumento, as Informações 

Confidenciais poderão ser reveladas por uma Parte receptora: 

 

(a) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações 

relacionadas a suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados a 

guardar tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as 

obrigações da Parte receptora conforme os termos deste Contrato;  

 
(b) na forma da lei, mediante solicitação judicial ou em processo administrativo, contanto que a Parte receptora 

notifique a Parte emissora antes de tal revelação de modo a permitir que a Parte emissora apresente objeções 

ou procure amparo legal para impedir ou limitar o âmbito de tal revelação;  
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CLÁUSULA SEXTA: Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações 

Confidenciais à Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações 

Confidenciais, bem como destruir quaisquer anotações, memorandos ou outros documentos referentes às 

Informações Confidenciais, e fornecer uma declaração à Parte Reveladora, assinada por seu representante 

legal, certificando ao mesmo que tais documentos foram destruídos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Este Contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a 

qualquer uma das Partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer 

outro direito. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e permanecerá vigente pelo 

prazo de duração do contrato de prestação de serviços vinculado. Não obstante, as obrigações de 

confidencialidade e sigilo, previstas pela cláusula terceira supra, permanecerão em vigor pelo prazo de dois (02) 

anos anos após a rescisão ou término deste contrato. 

 
CLÁUSULA NONA: Pelo presente, nenhuma das partes apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, com 

respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente quanto a sua precisão, performance e 

totalidade. A Parte Reveladora não assume, ainda, qualquer responsabilidade perante a Receptora ou qualquer 

outra pessoa pelo resultado do uso das Informações Confidenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A tolerância, por uma das partes, no que tange ao descumprimento, pela 

outra parte, de qualquer obrigação inserida neste Contrato, em especial, mas não se limitando à não aplicação 

de penalidades, não caracterizará novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade 

estabelecidas neste instrumento importará em responsabilidade da Parte infratora, por ação ou omissão, 

pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, 

sem prejuízo das sanções civis e criminais que poderão ser apuradas em processo judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não cria qualquer tipo de joint venture, franquia, associação, 

filial ou relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou 

expressamente, que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente 

estabelecida entre elas por força contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato será regido pelas leis brasileiras.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes 

com respeito ao tema deste instrumento, substituindo todas as representações e entendimentos anteriores, tanto 
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verbais quanto por escritos. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de 

aditamento por escrito, por mútuo acordo de ambas as Partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da 

Curitiba – Paraná para a solução das questões derivadas deste instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, celebram as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

[Cidade, dd de mmmm de aaaa.] 
 
 

_______________________________ 
[Nossa Razão Social] 
 Representante Legal 

 
 
 

Testemunhas: 

 
 

________________________________ 
[Razão Social do Fornecedor] 

Representante Legal 
 

Assinatura_______________________ 
Nome:   
CPF  

 

Assinatura__________________________ 
 Nome:   
 CPF  
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ANEXO IX – RELAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EXECUTÁVEIS POR INTERMÉDIO DE 
TERCEIROS 

 

1. ALIMENTOS E BEBIDAS 

1.1 Garrafa de água mineral (com ou sem gás) de 300 ml. 

1.2 Garrafão de água mineral de 5, 6 e 20 litros, incluindo bebedouro tipo coluna, água gelada e natural, copos 

descartáveis e lixeira. 

1.3 Garrafa térmica de 2 litros de café, incluindo copos, colheres descartáveis, açúcar e adoçante. 

1.4 Confraternização tipo 1 – alimentos – 5 tipos de canapés frios, 5 tipos de canapés quentes e 2 tipos de 

doces. 

1.5 Confraternização tipo 2 – alimentos – 3 tipos de canapés frios, 3 tipos de canapés quentes, 2 tipos de 

barquetes quentes, 2 tipos de folheados quentes, 2 tipos de mini quiches quentes e 2 tipos de doces. 

1.6 Confraternização tipo 3 – alimentos – 3 tipos de canapés frios, 3 tipos de canapés quentes, 2 tipos de 

barquetes quentes, 2 tipos de folheados quentes, 2 tipos de mini quiches quentes, filé no palito, camarão ou 

iscas de peixe no palito e 2 tipos de doces. 

1.7 Confraternização tipo 1 – bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e 

dietético), 2 tipos de sucos de frutas. 

1.8 Confraternização tipo 2 – bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e 

dietético), 2 tipos de sucos de frutas, 1 tipo de coquetel de frutas e cerveja. 

1.9 Confraternização tipo 3 – bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e 

dietético), 2 tipos de sucos de frutas, 1 tipo de coquetel de frutas, cerveja, vinho tinto nacional de reconhecida 

qualidade, vinho branco nacional de reconhecida qualidade. 

1.10Confraternizações tipo 4 – bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e 

dietético), 2 tipos de sucos de frutas, 2 tipos de coquetel de frutas, cerveja, vinho branco nacional de 

reconhecida qualidade, vinho tinto nacional de reconhecida qualidade, espumante nacional de reconhecida 

qualidade. 

1.11Coffee break tipo 1 – água mineral (com e sem gás), café, leite, chá, 2 tipos de sucos de frutas, 2 tipos de 

refrigerantes (normal e dietético), 4 tipos de petit fours, pão ou biscoito de queijo, 1 tipo de bolo e salada de 

frutas. 

1.12Coffee break tipo 2 – água mineral (com e sem gás), chocolate quente, café, leite, chá, 2 tipos de sucos de 

frutas, 2  tipos de refrigerante (normal e dietético), 2 tipos de mini sanduíches, 3 tipos de salgados finos, pão 

ou biscoito de queijo, 1 tipo de bolo e salada de frutas. 

1.13Coffee break tipo 3 – água mineral (com e sem gás), chocolate quente, café, leite, chá, 2 tipos de sucos de 

frutas, 2 tipos de refrigerante (normal e dietético), 2 tipos de mini sanduíches, 3 tipos de salgados finos, pão 

ou biscoito de queijo, 1 tipo de bolo, 3 tipos de folheados recheados e salada de frutas. 

1.14Brunch tipo 1 – água mineral (com e sem gás), café, leite, chocolate quente, chá, 2 tipos de sucos de frutas, 2 

tipos de refrigerantes (normal e dietético), tábua de frios (4 tipos de frios),  cesta de pães (4 tipos de pães), 3 

tipos de patês, 3 tipos de quiches quentes, 2 tipos de tortas salgadas quentes, 2 tipos de tortas doces e 

salada de frutas. 

1.15Brunch tipo 2 – água mineral (com e sem gás), café, leite, chocolate quente, chá, 2 tipos de sucos de frutas, 2 

tipos de refrigerantes (normal e dietético), tábua de frios (4 tipos de frios),  cesta de pães (4 tipos de pães), 3 

tipos de patês, 3 tipos de quiches quentes, 2 tipos de tortas salgadas quentes, prato quente de massa ou 

fricassé de frango (com arroz branco e batata palha), salpicão de frango ou salada com massa, mousse de 

chocolate ou de maracujá, 2 tipos de tortas doces e salada de frutas. 

1.16Almoço ou jantar tipo 1 – Buffet – alimentos – Entrada: 2 opções de pratos frios (saladas/cremes/mousses); 

Prato principal: 2 opções de pratos quentes (peixe, ave ou carne), com respectivas guarnições, 1 opção de 

massa. Sobremesa: 2 tipos de doces, frutas da estação e sorvetes. Bebidas – água mineral (com e sem gás), 

2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de frutas, café expresso e chá. 

1.17Almoço ou jantar tipo 2 – Buffet – alimentos – Entrada: 3 opções de pratos frios (saladas/cremes/mousses); 

Prato principal: 2 opções de pratos quentes (peixe, ave ou carne), com respectivas guarnições e 2 opções de 

massa; Sobremesa: 2 tipos de doces, frutas da estação, sorvetes, mousse de chocolate ou de maracujá. 

Bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de 
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frutas, cerveja, vinho branco nacional de reconhecida qualidade, vinho tinto nacional de reconhecida 

qualidade, café expresso e chá. 

1.18Almoço ou jantar tipo 3 – Empratado – alimentos – Couvert; Entrada: 2 opções de pratos frios 

(saladas/cremes/mousses); Prato principal: 2 opções de pratos quentes (peixe, ave ou carne), com 

respectivas guarnições e 1 opção de massa; Sobremesa: 2 opções de doces e frutas da estação. Bebidas – 

água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de frutas, 

cerveja, vinho branco nacional de reconhecida qualidade, vinho tinto nacional de reconhecida qualidade, 

espumante nacional de reconhecida qualidade; café expresso e chá acompanhados de mini trufas e petit 

fours. 

1.19Almoço ou jantar tipo 4 (Restaurante) – Empratado – alimentos – Couvert; Entrada: 2 opções de pratos frios 

(saladas/cremes/mousses); 2 pratos principais (primeiro e segundo pratos):  opções de peixe, carne nobre ou 

massa, com respectivas guarnições; Sobremesa: 2 opções de doces e frutas da estação. Bebidas – água 

mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de frutas natural, 

sendo um deles de laranja, cerveja, vinho branco nacional de reconhecida qualidade, vinho tinto nacional de 

reconhecida qualidade, espumante nacional de reconhecida qualidade; café expresso e chá acompanhados 

de mini trufas e petit fours. Os vinhos deverão ser harmonizados com a entrada e o prato principal oferecidos. 

1.20Almoço ou jantar tipo 5 (Churrascaria) – alimentos – Em churrascaria de padrão internacional, incluindo 

buffett com opções de saladas, comida japonesa, massas, frutos do mar, rodízio completo e sobremesa. 

Bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de 

frutas natural, sendo um deles de laranja, cerveja, vinho branco nacional de reconhecida qualidade, vinho 

tinto nacional de reconhecida qualidade, espumante nacional de reconhecida qualidade; café expresso e chá 

acompanhados de mini trufas e petit fours. Os vinhos deverão ser harmonizados com a entrada e o prato 

principal oferecidos. 

1.21Almoço ou jantar tipo 6 (Alto Padrão) – Empratado – alimentos – Couvert; Entrada: 2 opções de pratos frios 

(saladas, cremes ou mousses); 2 pratos principais (primeiro e segundo pratos):  opções de peixe, carne 

nobre ou massa, com respectivas guarnições; 2 opções de sobremesa (doces, sorvetes, tortas e frutas da 

estação). Deverá ser oferecido com serviço à francesa ou à inglesa, de acordo com a conveniência da 

CONTRATANTE. Bebidas – água mineral (com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 

tipos de sucos de frutas natural, sendo um deles de laranja, cerveja, vinho branco nacional de reconhecida 

qualidade, vinho tinto nacional de reconhecida qualidade, espumante nacional de reconhecida qualidade; 

café expresso e chá acompanhados de mini trufas e petit fours. Os vinhos deverão ser harmonizados com a 

entrada e o prato principal oferecidos. 

1.22Almoço ou jantar tipo 7 (Alto Padrão) – Buffet – alimentos – Entrada: 2 opções de pratos frios (saladas, 

cremes ou mousses); Prato principal: 3 opções de pratos quentes (ave, peixe e carne), 1 massa, respectivas 

guarnições; 2 opções de sobremesa (doces, sorvetes, tortas ou frutas da estação). Bebidas – água mineral 

(com e sem gás), 2 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 2 tipos de sucos de frutas natural, sendo um 

deles de laranja, cerveja, vinho branco nacional de reconhecida qualidade, vinho tinto nacional de 

reconhecida qualidade, espumante nacional de reconhecida qualidade; café expresso e chá acompanhados 

de mini trufas e petit fours. Os vinhos deverão ser harmonizados com a entrada e o prato principal oferecidos. 

1.23Café da manhã ou lanche (Alto Padrão) – Buffet – café, chocolate quente, leite quente, chá, 2 tipos de sucos 

de frutas (natural), sendo um deles de laranja, 3 tipos de salgados finos, pão de queijo, biscoito de queijo, 

tábua de frios, cesta de pães variados, 2 tipos de bolo (cortado em pedaços), ovos mexidos, granola, geleia, 

manteiga e requeijão individuais, açúcar e adoçante individuais, 2 tipos de iogurte, 2 tipos de refrigerantes 

(normal e dietético) e água mineral (com e sem gás). 

1.24Cesta de frutas (5 tipos de frutas e peso de 1 quilo) frescas da época, com diâmetro de 0,3 metros e altura de 

0,12 metros. 

1.25DETALHAMENTO: 

a) Os alimentos e bebidas deverão ser servidos em louça, talheres e copos de vidro de boa qualidade, não 

descartáveis, com a presença de pelo menos um responsável da licitante durante o evento. A CONTRATADA 

deverá providenciar mobiliário, toalhas e guardanapos de boa qualidade, bem como, copeiras e garçons, 

uniformizados, na quantidade adequada ao serviço solicitado, os quais deverão estar contemplados no custo 

dos itens. A CONTRATADA deverá apresentar a proposta de cardápio para prévia autorização da 

CONTRATANTE.   
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b) Os itens que contemplam alimentos e bebidas poderão ser oferecidos nas instalações da CONTRATANTE 

para atender a eventos institucionais ou de representação da CONTRATANTE com a presença de 

autoridades nacionais e estrangeiras, devendo ser obedecidas com rigor todas às regras de cerimonial e 

protocolo. A CONTRATADA deverá submeter pelo menos 3 (três) cardápios, assinados por representante de 

empresa de Buffet de reconhecida capacidade, para apreciação e escolha da CONTRATANTE. 

c) Os itens de alto padrão deverão ser servidos com louças, réchauds, garrafas térmicas, copos e taças de 

cristal, talheres, toalhas, guardanapos e mobiliário, todos de excelente qualidade e conforto, avalizados pela 

CONTRATANTE.  Além disso, os serviços deverão ser prestados por copeiras e garçons com experiência e 

preparo para a função, devidamente uniformizados.  

d) Todos os insumos, materiais e recursos humanos, descritos nos itens alimentos e bebidas deverão ser 

supridos pela CONTRATADA e considerados na proposta de custos.  

e) Os itens referentes à serviços em restaurante e churrascaria geralmente são oferecidos em eventos de 

representação da CONTRATANTE com a presença de autoridades nacionais e estrangeiras, devendo ser 

obedecidas com rigor as regras de cerimonial e protocolo. A CONTRATADA deve levar em consideração que 

esse serviço deverá ser oferecido em estabelecimento estrelado, segundo o Guia Quatro Rodas atualizado. 

Bebidas e alimentos devem estar perfeitamente harmonizados e serem servidos com material – louças, 

copos, taças, toalhas, mobiliários – de alto padrão de qualidade, avalizados pela CONTRATANTE.  

 
2. TRANSPORTES 

2.1 Micro ônibus tipo executivo com ar condicionado, para 25 passageiros, com motorista uniformizado portando 

aparelho celular e franquia de até 200 km por dia. 

2.2 Ônibus tipo executivo com ar condicionado, para 42 passageiros, com motorista uniformizado portando 

aparelho celular e franquia de até 200 km por dia. 

2.3 Van com ou sem ar condicionado, com ou sem motorista. 
2.4 Van com ar condicionado, para 14 passageiros, com motorista uniformizado portando aparelho celular e 

franquia de até 200 km por dia. 

2.5 Veículo utilitário, tipo furgão ou similar, com motorista portando aparelho celular e franquia de até 200 km por 

dia. 

2.6 Carro executivo com ar condicionado, com motorista uniformizado portando aparelho celular e franquia de até 

200 km por dia. 

2.7 Carro executivo com ar condicionado, com motorista bilíngue, uniformizado, portando aparelho celular e 

franquia de até 200 km por dia. 

2.8 Carro executivo blindado, tipo sedan, três volumes, quatro portas, vidros com escurecimento (75% para o 

vidro do para-brisa, 70% para os vidros laterais dianteiros e 50% para os vidros laterais traseiros), blindagem 

Nível III-A (conforme Normas Reguladoras dos Procedimentos para Blindagem de Veículos - Norblind, 

expedida pelo Exército Brasileiro através da Portaria n.º 013 – D Log, de 19 de agosto de 2002), motorista 

uniformizado e habilitado a conduzir o veículo, portando aparelho celular, com franquia de até 200 km por dia. 

2.9 Carro de passeio simples com ar condicionado, motor 1.000cc, com motorista uniformizado portando 

aparelho celular e franquia de até 200 km por dia. 

2.10Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo com ar condicionado e motorista 

uniformizado, portando aparelho celular, para distâncias de até 20 km. 

2.11Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo com ar condicionado e motorista 

uniformizado, portando aparelho celular, para distâncias de 20 a 40 km. 

2.12Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo com ar condicionado e motorista 

uniformizado, portando aparelho celular, para distâncias de 40 a 60 km. 

2.13Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo com ar condicionado e motorista 

uniformizado, portando aparelho celular, para distâncias de 60 a 80 km. 

2.14Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo com ar condicionado e motorista 

uniformizado, portando aparelho celular, para distâncias de 80 a 100 km. 

2.15Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em táxi de luxo com ar condicionado para distâncias de até 20 

km. 

2.16Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em táxi de luxo com ar condicionado para distâncias de 20 a 40 

km. 

2.17Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em táxi de luxo com ar condicionado para distâncias de 40 a 60 

km. 
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2.18Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em táxi de luxo com ar condicionado para distâncias de 60 a 80 

km. 

2.19Traslado aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em táxi de luxo com ar condicionado para distâncias de 80 a 100 

km. 

2.20Transporte para staff e equipe de apoio. 

2.21Transporte logístico para kits, brindes, materiais, etc. 

2.22Passagens aéreas. 

2.23Carro de som com quilometragem livre 

2.24Mini trio-elétrico com quilometragem livre. 

2.25Embarcação para transporte de até 50 pessoas (escuna e lancha). 

2.26Catamarã para transporte de até 100 pessoas. 

2.27Embarcação para transporte de veículos e pessoas (balsa). 

2.28DETALHAMENTO: 

a) Serão exigidos veículos com no máximo 4 (quatro) anos de fabricação e motoristas uniformizados de acordo 

com o perfil do evento.  

b) No caso dos traslados aeroporto-hotel ou hotel-aeroporto em carro executivo ou em táxi, a CONTRATADA 

ficará responsável pela recepção, na saída do desembarque, e acompanhamento do participante ou 

palestrante até o veículo que fará o traslado. 

 
3. EQUIPAMENTOS 

3.1 Iluminação 

3.1.1 Iluminação cenográfica para espaços variados. 
3.1.2 Iluminação cenográfica para espaços até 15m². 

3.1.3 Iluminação cenográfica para espaços de 16 a 30 m². 

3.1.4 Iluminação cenográfica para espaços de 31 a 50m². 

3.1.5 Iluminação cenográfica para espaços de 51 a 100m². 

3.1.6 Iluminação cenográfica para espaços de 101 a 300m². 

3.1.7 Iluminação cenográfica para espaços de 301 a 500m². 

3.1.8 Iluminação cenográfica para espaços acima de 500m². 

3.1.9 Equipamentos de iluminação para o palco descrição compatível para: 4 elipsoidal, 8 source par e 4 

par LED, para espaços até 50m². Prever correção de luz com projeção. 

3.1.10 Equipamentos de iluminação para o palco descrição compatível para: 4 elipsoidal, 8 source par e 4 

par LED, para espaços de 51 até 100m². Prever correção de luz com projeção. 

3.1.11 Equipamentos de iluminação para o palco descrição compatível para: 4 elipsoidal, 8 source par e 4 

par LED, para espaços acima de 100m². Prever correção de luz com projeção. 

3.1.12 Iluminação de palco direcionada para púlpito e mesa diretora composta de 5 pessoas. Prever 

correção de luz com projeção. 

3.1.13 Iluminação de palco para 40 pessoas com púlpito, em cerimônias especiais. Prever correção de luz 

com projeção. 

3.1.14 Iluminação para espaço com descrição compatível para: refletores direcionáves para testeira, 

paisagismo, imagens ou painéis expostos. Fiação  embutida. Valor para espaços de até 50m². 

3.1.15 Iluminação cenográfica por ponto. 

3.1.16 Luminária para composição de ambiente ou iluminação direcionada 

3.1.17 Lustre decorativo para ambientes especiais. 

3.1.18 Holofote perseguidor (skywalker). 

3.2 Sonorização 

3.2.1 Sonorização para ambientes de variados tamanhos. 
3.2.2 Sonorização em ambiente interno para até 100 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de som, 

música ambiente e operador. 

3.2.3 Sonorização em ambiente interno 101 a 300 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de som, 

música ambiente e operador. 

3.2.4 Sonorização em ambiente interno 301 a 500 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de som, 

música ambiente e operador. 

3.2.5 Sonorização em ambiente interno para 501 a 1000 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de 

som, música ambiente e operador. 
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3.2.6 Sonorização em ambiente interno para 501 a 1000 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de 

som, música ambiente e operador. 

3.2.7 Sonorização em ambiente externo para até 500 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de som, 

música ambiente e operador. 

3.2.8 Sonorização em ambiente externo para 501 a 1000 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de 

som, música ambiente e operador. 

3.2.9 Sonorização em ambiente externo para 1001 a 3000 pessoas, com amplificação, mesa e caixas de 

som, música ambiente e operador. 

3.2.10 Sonorização em ambiente interno com show para até 500 pessoas, com amplificação, mesa e caixas 

de som, música ambiente e operador. 

3.2.11 Sonorização em ambiente interno com SHOW para 500 a 1000 pessoas, com amplificação, mesa e 

caixas de som, música ambiente e operador. 

3.2.12 Sonorização em ambiente externo com SHOW para até 500 pessoas, com amplificação, mesa e 

caixas de som, música ambiente e operador. 

3.2.13 Sonorização em ambiente externo com SHOW para 500 a 1000 pessoas, com amplificação, mesa e 

caixas de som, música ambiente e operador. 

3.2.14 Sonorização em ambiente externo com SHOW para 1000 a 3000 pessoas,  com amplificação, mesa 

e caixas de som, música ambiente e operador. 

3.2.15 Microfone com fio e pedestal 

3.2.16 Microfone sem fio 

3.2.17 Microfone para mesa/púlpito goose kneck 

3.2.18 Microfone de lapela ou headset 

3.2.19 Pedestal para microfone 

3.2.20 Suporte de mesa para microfone 

3.2.21 Rider técnico para atração artística. 

3.3 TV e Monitor 

3.3.1 Monitor de LED 

3.3.2 Monitor de LED 20" 

3.3.3 Monitor de LED 22" com touch screen native 

3.3.4 Monitor de LED 26" com touch screen native 

3.3.5 TV de LED 

3.3.6 TV de LED 32" 

3.3.7 TV de LED 42" com touch screen native 

3.3.8 TV de LED 42" 

3.3.9 TV de LED 42" com 3D 

3.3.10 TV de LED 50" com touch screen native 

3.3.11 TV de LED 50" 

3.3.12 TV de LED 65" 

3.3.13 TV de LED 80" 

3.3.14 TV de última geração análoga à 4K, OLED, 85", plana. 

3.3.15 TV de última geração análoga à 4K, OLED, 105", curva. 

3.4 Videowall e painel de led 

3.4.1 Videowall formato variado 

3.4.2 Videowall formado por 2 TVs LED de 42" acopladas. 

3.4.3 Videowall formado por 3 TVs LED de 42" acopladas. 

3.4.4 Videowall formato 2x2 (4 TVs) com TVs LED de 42" acopladas. 

3.4.5 Videowall formato 3x3 (9 TVs) com TVs LED de 42" acopladas. 

3.4.6 Painel de LED indoor, com 3mm pixel/pitch e módulo de 960 x 800mm. 

3.4.7 Painel de LED outdoor, com 8mm pixel/pitch e módulo 1024  x 1024mm. 

3.4.8 Painel de cubos de LED MicroTiles (40 x 40cm) para montagem de displays com programação 

customizada de imagem em formatos diversos. 

3.5 Projeção 

3.5.1 Projetor multimídia  

3.5.2 Projetor multimídia de 2500 ansi lumens. 
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3.5.3 Projetor multimídia de 5000 ansi lumens. 

3.5.4 Projetor multimídia de 6000 ansi lumens. 

3.5.5 Projetor multimídia, full HD, de 10 mil ansi lumens. 

3.5.6 Projetor multimídia, full HD, de 20 mil ansi lumens. 

3.5.7 Projetor multimídia 3D, full HD, de 3000 ansi lumens. 

3.5.8 Projetor multimídia 3D, full HD, de 10 mil ansi lumens. 

3.5.9 Tela de projeção ou retroprojeção 

3.5.10 Tela de projeção ou retroprojeção 100" 

3.5.11 Tela de projeção ou retroprojeção 150" 

3.5.12 Tela de projeção ou retroprojeção 210" 

3.6 Equipamentos de Informática 

3.6.1 Computador com acesso a internet, equipado com sistema Windows, pacote Officet instalado ou 

softwares necessários para desempenhar função do briefing, tela LED e entrada USB e HDMI. 

Memória RAM mínima de 4GB; processador Intel Core i5 ou superior; configuração de placa de 

vídeo e demais compatível com desempenho. Teclado e mouse incluídos. 

3.6.2 Computador desktop modelo all in one com acesso a internet sem fio, equipado com sistema 

Windows ou OsX, pacote Officet instalado ou softwares necessários para desempenhar função do 

briefing, tela LED e entrada USB e HDMI. Memória RAM mínima de 4GB; processador Intel Core i5 

ou superior; configuração de placa de vídeo e demais compatível com desempenho. Teclado e 

mouse bluetooth incluídos. 

3.6.3 Laptop com acesso a internet sem fio, equipado com sistema Windows ou OsX, pacote Officet 

instalado ou softwares necessários para desempenhar função do briefing, tela LED e entrada USB e 

HDMI; bluetooth; memória RAM mínima de 4GB; processador Intel Core i5 ou superior; configuração 

de placa de vídeo e demais compatível com desempenho. 

3.6.4 Impressora a laser P&B, com papel e toner. 

3.6.5 Impressora a laser colorida, com papel e toner. 

3.6.6 Impressora multifuncional colorida (wi-fi), com papel e cartuchos. 

3.6.7 Leitor óptico de código de barras. 

3.6.8 Leitor óptico de código de barras, com entrega de mailing digitalizado. 

3.6.9 Webcam: interface USB, giro da câmera em 360° em sua articulação esférica, zoom digital, 

resolução de pelo menos 3.2mp para foto e vídeo, e com suporte para laptop. 

3.6.10 Tablet de última geração, com WI-FI, 4G, câmera HD, GPS.  

3.6.11 Tablet sem internet 

3.7 Equipamentos diversos 

3.7.1 Telefone com fio desbloqueado para ligações externas DDD e DDI.  

3.7.2 Fax com linha telefônica com papel e cartuchos, incluindo manutenção e instalação. 

3.7.3 Rádio intercomunicador com: fone de ouvido, bateria reserva, carregador rápido e devidamente 

programado. 

3.7.4 Rádio nextel com linha bloqueada para ligações telefônicas. 

3.7.5 Mouse remoto para apresentação. 

3.7.6 Ponteira laser com bateria extra 

3.7.7 Cabo para TV corporativa por metro linear 

3.7.8 Locação de Switcher Kramer  ( conversor de sinal de vídeo em dados ) 

3.7.9 Estrela - Áudio conferência  

3.7.10 Híbrida de áudio conferência  

3.7.11 Megafone 

3.7.12 Fone de ouvido (headphone) 

3.7.13 Frigobar 

3.7.14 Refrigerador duplex, freezer ou similar 

3.7.15 Cafeteira elétrica para atendimento de até 50 pax. Inclui material para a produção de café, copinhos 

ou xícaras e operador. 

3.7.16 Cafeteira elétrica para atendimento de 51 a 100 pax. Inclui material para a produção de café, 

copinhos ou xícaras e operador. 



 

 

 
 

Processo nº. 16148/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

59 / 74 

3.7.17 Cafeteira elétrica para atendimento de 101 a 200 pax. Inclui material para a produção de café, 

copinhos ou xícaras e operador. 

3.7.18 Máquina de café expresso. Inclui copinhos, talheres, xícaras e demais utensílios necessários. Até 50 

pessoas  

3.7.19 Máquina de pipoca 

3.7.20 Maquina de algodão doce 

3.7.21 Cápsulas ou sachês para máquina de café expresso. Inclui copinhos e xícaras 

3.7.22 Aparelho leitor Blu Ray/DVD e com cabos (inclusive de saída de aúdio, HDMI e USB). 

3.7.23 Aparelho leitor Blu Ray/DVD e com cabos (inclusive de saída de aúdio, HDMI e USB). 

3.7.24 Aparelho leitor Blu Ray/DVD e com cabos (inclusive de saída de aúdio, HDMI e USB). 

3.7.25 Locação de óculos 3D passivo 

3.7.26 Locação de óculos 3D ativo 

3.7.27 Vídeo-game de última geração (PS3, PS4, Wii, Playstation, X-Box ou similar), com joysticks inclusos. 

3.7.28 Vídeo-game de última geração (Wii, Playstation, X-Box ou similar), com joysticks inclusos. 

3.7.29 Aparelho com sensores kinect para cobertura de área de até 20m². Inclui instalação e técnico de 

manutenção 

3.7.30 Aparelho com sensores kinect para cobertura de área de até 20m². Inclui instalação e técnico de 

manutenção 

3.7.31 Máquina de jogos, tipo Fliperama, Arcade ou Grua de pegar objetos. Inclui instalação e técnico 

responsável 

3.7.32 Jukebox 

3.7.33 Teleprompter 

3.7.34 Totem vertical, carregador coletivo para celulares, incluindo compartimento para tablets. 

3.7.35 Equipamentos de efeitos especiais para eventos, tais como: canhão de papel picado, máquina de 

fumaça, máquina de laser, entre outros. Todos os equipamentos deverão ser de última geração, 

atualizados de acordo com o mercado, deve prever disponibilização imediata de back-up e 

profissional capacitado para montagem e operação quando necessário. 

 
4. MOBILIÁRIO, MONTAGENS E INSTALAÇÕES 

4.1 Piso 

4.1.1 Criação e produção de estrutura mista, com elementos construídos e elementos modulares não 

aparentes. 

4.1.2 Criação e produção de estrutura modular tipo Octanorm. 

4.1.3 Criação e produção de estrutura totalmente construída. 

4.1.4 Criação e produção de estrutura tipo Octanorm com testeira  ou   totem, incluindo iluminação. 

4.1.5 Criação e produção de testeira ou totem, incluindo iluminação. 

4.1.6 Piso elevado sem carpete. 

4.1.7 Piso elevado com carpete. 

4.1.8 Piso de brita, compactado e nivelado. 

4.1.9 Piso elevado adesivado com impressão digital 

4.1.10 Piso portátil tipo Easy Floor. 

4.1.11 Piso de madeira compensada e certificada. 

4.1.12 Piso tipo MDF. 

4.1.13 Piso tipo bus. 

4.1.14 Piso especial sintético tipo plurigoma ou vulcapiso. 

4.1.15 Carpete ou revestimento análogo para piso. 

4.1.16 Estrutura tipo plataforma giratória para exposição de veículos, com piso emborrachado ou similar e 

guarda-corpo baixo. 

4.2 Tenda 

4.2.1 Sem paredes, com iluminação básica, piso elevado com carpete/forração. Tenda fechada nas 

laterais com climatização através de aspersores. 

4.2.2 Com paredes, iluminação básica, piso elevado com carpete/forração. 

4.2.3 Com paredes, projeto de iluminação especial, piso elevado com carpete/forração, fechamento e 

decoração em lycra (paredes e tetos). Alternativa de fechamento em lona cristal. 
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4.2.4 Tenda tipo piramidal. 

4.2.5 Tipo galpão 2 águas. 

4.2.6 Tenda tensionada. 

4.2.7 Tenda tipo chapéu de bruxa/cônica. 

4.2.8 Tenda inflável fechada, com ventiladores necessários à metragem. 

4.3 Toldo 

4.3.1 Toldo cristal com estrutura em metalon. 

4.4 Palco 

4.4.1 Palcos de variados tamanho e altura 

4.4.2 Palco até 1m de altura com estrutura metálica, desmontável, modulado com sapatas reguláveis e 

guarda corpo. Metragem a ser definida por módulo, acarpetado (cor a combinar), Acabamento com 

fita zebrada adesiva (segurança) e quando necessário, rampa de acessibilidade. 

4.4.3 Palco de 1m a 2m de altura com estrutura metálica, desmontável, modulado com sapatas reguláveis 

e guarda corpo. Metragem a ser definida por módulo, acarpetado (cor a combinar), Acabamento 

com fita zebrada adesiva (segurança) e quando necessário, rampa de acessibilidade. 

4.4.4 Palco ou palanque de grande porte, de 2 a 4m de altura. Prever forração, cortina e acabamento nas 

laterais, rampa, escada com corrimão e guarda corpo 

4.5 Praticável de imprensa 

4.5.1 Produção de praticável escalonado para imprensa, com forração e com guarda- corpo 20, 40 e 60cm 

de altura. 

4.6 Arquibancada 

4.6.1 Arquibancadas com disposição construtiva modular e tubular em estrutura metálica, disposição em 

linha para formação de fileiras para até 100 pessoas em até 4 degraus. 

4.7 Passarela 

4.7.1 Passarelas composta por módulos pré-montados até 1m de altura. 

4.8 Praticável 

4.8.1 Praticável para câmeras de vídeo: instalação de estrutura, com forração. Módulo de 2mx1m, por 1m 

de altura, com guarda-corpo. 

4.8.2 Praticável 1 x 1m com 10cm de altura com forração. Prever acesso rampeado ABNT. 

4.8.3 Praticável 1 x 1m com 20cm de altura com forração. Prever acesso rampeado ABNT. 

4.8.4 Praticável 1 x 1m com 30cm de altura com forração. Prever acesso rampeado ABNT. 

4.8.5 Praticável articulado com forração. 

4.9 Climatização 

4.9.1 Ventilador grande (mínimo 60cm) com aspersor. 

4.9.2 Ventilador grande (mínimo 60cm). 

4.9.3 Cooler evaporativo 

4.9.4 Refrigeração com dutos para tenda de 100 a 300m². Com gerador incluído.  

4.9.5 Refrigeração com dutos para tenda de 301 a 500m². Com gerador incluído. 

4.9.6 Refrigeração com dutos para tenda de 501 a 700m². Com gerador incluído. 

4.9.7 Refrigeração com dutos para tenda de 701 a 900m². Com gerador incluído. 

4.9.8 Refrigeração com dutos para tenda de 901 a 1100m². Com gerador incluído. 

4.9.9 Refrigeração com dutos para tenda de 1101 a 1300m². Com gerador incluído. 

4.9.10 Refrigeração com dutos para tenda de 1301 a 1500m². Com gerador incluído. 

4.9.11 Refrigeração com dutos para tenda de 1501 a 1700m². Com gerador incluído. 

4.9.12 Refrigeração com ar condicionado tipo Split para espaço até 50m². 

4.9.13 Refrigeração com ar condicionado tipo Split para espaço de 51 a 100m². 

4.9.14 Refrigeração com ar condicionado tipo Split para espaço de 101 a 300m². 

4.9.15 Cortina de ar para instalação nas portas evitando perda de frio do interior do espaço (módulos 1,2m). 

4.9.16 Aquecedor tipo Chapéu Chinês para ambientes externos, com botijão de gás GLP de 13kg 

acompanhando o equipamento. Prever botijão de gás sobressalente. Base com rodas. Cor preta. 

4.10Gradil, unifilas e organizadores 

4.10.1 Gradil baixo unidos com lacre. 

4.10.2 Gradil baixo envelopado com lona adesivada, lycra ou material análogo. 

4.10.3 Gradil alto unidos com lacre. 
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4.10.4 Gradil alto com fechamento visual em lona adesivada, lycra ou material análogo. 

4.10.5 Guarda corpo de 0.90m de altura, com travas ao longo do seu comprimento 

4.10.6 Fechamento metálico galvanizado na medida de 2 x 2,5m. 

4.10.7 Fechamento com tapume (2,5m de altura). 

4.10.8 Unifila com corda ou com fita retrátil. 

4.10.9 Letreiro para chamada de senhas sequenciais 

4.10.10 Dispensor de senhas 

4.10.11 Topo de pedestal unifila para sinalização 

4.10.12 Cavalete de madeira para sinalização 

4.10.13 Cone de sinalização 

4.11Banheiro Químico 

4.11.1 Standard (vaso sanitário com gel higienizador, luz, tanque, mictório, porta-papel higiênico duplo, 

grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização de livre/ocupado) 

4.11.2 Especial para deficientes físicos (vaso sanitáriocom gel higienizador, barras de apoio lateral e luz) 

4.11.3 Luxo (vaso sanitário com gel higienizador, luz, espelho inquebrável de plástico, luz, porta-papel 

higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização de 

livre/ocupado, apoio de objetos e descarga) 

4.11.4 Extra Luxo (vaso sanitário, gel higienizador, espelho inquebrável de plástico, luz, porta-papel 

higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização de 

livre/ocupado, apoio de objetos, descarga, pia, saboneteira para sabão líquido e porta-papelha 

toalha) 

4.11.5 Container Super Luxo com chuveiro, caixa d'água, vaso sanitário, gel higienizador, espelho, luz, 

porta-papel higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização 

de livre/ocupado, apoio de objetos, descarga, pia, saboneteira para sabão líquido e porta-papel 

toalha 

4.12Estruturas para suporte e montagem 

4.12.1 Box Truss Q15 

4.12.2 Box Truss Q20 

4.12.3 Box Truss Q30 

4.12.4 Box Truss Q50 

4.12.5 Box Truss Q80 

4.12.6 Confecção de trainel de madeira para fixação de lona ou tecido. 

4.12.7 Confecção de estrutura em metalon para fixação de lona ou tecido. 

4.12.8 Criação e confecção de estrutura em MDF, OMD ou análoga (parede, totem ou caixa). 

4.13Cenografia 

4.13.1 Cenografia básica análoga à lycra tensionada em estrutura de box truss, com iluminação. 

4.13.2 Cenografia customizada análoga à lycra tensionada em estrutura de box truss, com iluminação. 

4.13.3 Cenografia superior (luxo ou mais complexa) análoga à lycra tensionada com materiais em estrutura 

de box truss, com iluminação. 

4.13.4 Decoração análoga à lycra tencionada. 

4.13.5 Painel para fechamento com revestimento liso em tecido tipo Bagun. 

4.13.6 Sanefa ou material análogo para revestimento de estruturas box truss ou similares. 

4.13.7 Lycra ou material análogo para revestimento de estruturas box truss ou similares. 

4.13.8 Tela ortofônica. 

4.13.9 Cenografia variada. 

4.13.10 Confecção de painel tipo fundo de palco em lona com impressão digital, montado em estrutura box 

truss. 

4.13.11 Confecção de painel tipo fundo de palco, feito em lona com impressão digital, montado em trainel. 

4.13.12 Confecção de painel tipo fundo de palco, cenografia completa em MDF adesivado. 

4.13.13 Ambientação cenográfica sustentável: execução de cenografia para layout com utilização de 

materiais reciclados e/ou sustentáveis, com variados temas. 

4.14Paisagismo 

4.14.1 Vasos de plantas variados. 
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4.14.2 Vaso pequeno com arranjo análogo de flores nobres (gérberas, lírios, orquídeas, copos de leite, 

rosas colombianas, boca de leão, helicôneas, lisiantus e/ou astromélias) e folhagem em cachepot ou 

similar. 

4.14.3 Vaso médio com arranjo análogo de flores nobres (gérberas, lírios, orquídeas, copos de leite, rosas 

colombianas, boca de leão, helicôneas, lisiantus e/ou astromélias) e folhagem em cachepot ou 

similar. 

4.14.4 Vaso grande com arranjo análogo de flores nobres (gérberas, lírios, orquídeas, copos de leite, rosas 

colombianas, boca de leão, helicôneas, lisiantus e/ou astromélias) e folhagem em cachepot ou 

similar. 

4.14.5 Vaso grande com pedras, seixos, musgo ou similar para folhagens (ráfia, bambu mossu, areca, fênix 

ou similar). 

4.15Mobiliário Lounge 

4.15.1 Lounge com pufes, sofás, mesas de apoio para evento de até 30 pessoas. Em excelente estado. 

4.15.2 Lounge com pufes, sofás, mesas de apoio para evento de 31 até 50 pessoas. Em excelente estado. 

4.15.3 Lounge com pufes, sofás, mesas de apoio para evento de 51 até 100 pessoas. Em excelente 

estado. 

4.15.4 Lounge com pufes, sofás, mesas de apoio para evento de 101 até 200  pessoas. Em excelente 

estado 

4.15.5 Sofá de 2 lugares de couro ou corino branco ou colorido, ráfia ou outro material similar, em excelente 

estado de conservação. 

4.15.6 Sofá de 3 lugares de couro ou corino branco ou colorido, ráfia ou outro material similar, em excelente 

estado de conservação. 

4.15.7 Puff pequeno, redondo ou quadrado, couro ou corino branco ou colorido, ráfia ou outro material a ser 

definido. Tamanho: 30cm x 30cm x 45cm de altura. 

4.15.8 Puff mole (almofadão). Diâmetro: 1,20m. 

4.15.9 Puff 2 lugares. Tamanho: 0,7m x 1,8m. 

4.15.10 Porta folder 

4.15.11 Porta revista 

4.16Mobiliário Mesas 

4.16.1 Mesa 

4.16.2 Mesa de centro de ferro ou madeira com tampo de vidro. 

4.16.3 Mesa lateral de ferro ou madeira com tampo de vidro. 

4.16.4 Mesa bistrô com tampo de 60cm de diâmetro. 

4.16.5 Mesa redonda com 1,45m de diâmetro para até 8 assentos. Inclui toalha e cadeiras 

4.16.6 Mesa redonda com 1,6m de diâmetro para até 10 assentos. Inclui toalha e cadeiras 

4.16.7 Mesa redonda de 1,6 a 2m de diâmetro para até 12 assentos. Inclui toalha e cadeiras 

4.16.8 Mesa de plástico. 

4.16.9 Mesa de reunião para 4 lugares, redonda ou retangular, com tampo de vidro. Incluindo conjunto de 4 

cadeiras robustas de alto padrão. 

4.16.10 Mesa de reunião para 6 lugares, redonda ou retangular, com tampo de vidro. Incluindo conjunto de 6 

cadeiras robustas de alto padrão. 

4.16.11 Mesa de reunião para 10 lugares, redonda ou retangular, com tampo de vidro. Incluindo conjunto de 

10 cadeiras robustas de alto padrão. 

4.16.12 Aparador em madeira 

4.16.13 Aparador com tampo de vidro 

4.16.14 Bancada de madeira (pranchão 2 x 1m) com suporte incluso. 

4.17Mobiliário Cadeiras 

4.17.1 Cadeira 

4.17.2 Cadeiras de plástico. 

4.17.3 Cadeiras estofadas em madeira. 

4.17.4 Cadeira de metal, estofadas. 

4.17.5 Banco individual de madeira ou metal 

4.17.6 Banqueta alta para mesa bistrô. 

4.17.7 Cadeira design. 
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4.17.8 Poltrona em couro ou corino branco ou colorido, ráfia ou outro material similar, em excelente estado 

de conservação. Estilo luxo ou de design, com ou sem braços. 

4.17.9 Poltrona de design imponente estilo Ball Chair (parabólica) ou análoga. 

4.18Mobiliário Lixeiras 

4.18.1 Lixeira 

4.18.2 Lixeira cromada. 20 litros aproximadamente. Inclui sacos de lixo. 

4.18.3 Conjunto de lixeiras de coleta seletiva. Inclui sacos de lixo. 

4.18.4 Lixeira plástica grande de 100 litros. Inclui sacos de lixo. 

4.18.5 Lixeira metálica com tampa cinzeiro. Inclui sacos de lixo. 

4.18.6 Lixeira plástica basculante grande 50 litros. Inclui sacos de lixo. 

4.19Mobiliário Diversos 

4.19.1 Balcão de formatos e materiais variáveis 

4.19.2 Balcão com divisórias internas, portas e chaves, com dimensões 2m x 1,1m x 0,5m. 

4.19.3 Balcão com divisórias internas, portas e chaves, com dimensões 1m x 1,1m x 0,5m. 

4.19.4 Ombrelone. 

4.19.5 Almofada 

4.19.6 Biombo de 1 x 2m. 

4.19.7 Cabideiro tipo "arara". 

4.19.8 Espelho de corpo inteiro, com moldura em alto padrão, para utilização em eventos. 

4.19.9 Tribuna padrão Presidente da República, adesivado, em madeira, com apoio para copo e tampo 

para disposição de duas folhas A4. Saída para microfone. 

4.19.10 Púlpito em acrílico, adesivado, com apoio para copo e tampo para disposição de duas folhas A4. 

Saída para microfone. 

4.19.11 Guarda volume com divisórias internas, prateleiras ou escaninhos com chaves para 20 espaços. 

4.19.12 Estante com prateleiras 

4.19.13 Locação de tapetes em ótimo estado para decoração de ambientes. Tamanho aproximado: 

2,00x1,50m, em excelente estado de conservação. 

4.20Extintores 

4.20.1 Extintor de baixa pressão, de pó químico. 6kg. 

4.20.2 Extintor de CO2. 6kg 

4.20.3 Extintor de água pressurizada. 10 litros 

4.21Geradores 

4.21.1 Gerador silencioso de até 250 KVA. Prever operador disponível durante  todo o evento. 

4.21.2 Gerador silencioso de até 500 KVA. Prever operador disponível durante  todo o evento. 

4.21.3 Gerador silencioso de até 1000 KVA. Prever operador disponível durante todo o evento. 

4.22Catracas e Detector de Metais 

4.22.1 Locação de detector de metal, portátil, Padrão Polícia Federal, Modelo MD 300, com bateria inclusa 

4.22.2 Locação de detector de metal modelo pórtico. 

4.22.3 Leitor de código personalizado de barras com sistema de controle para acesso. 

 
5. COMUNICAÇÃO VISUAL 

5.1 Estruturas 

5.1.1 Construção de totem adesivado em PVC. 

5.1.2 Totem em formato variável 

5.1.3 Totem formato roleta 

5.1.4 Construção de totem adesivado em MDF. 

5.1.5 Painel back light/front light dupla face, com estrutura. 

5.1.6 Impressão digital em lona vinílica, reforço com ilhós a cada 20cm. 

5.1.7 Impressão digital em lona sanet (perfurada), com acabamento e aplicação. 

5.1.8 Impressão digital em adesivo vinil, com recorte acabamento e aplicação. 

5.1.9 Recorte em adesivo vinil, com acabamento e aplicação. 

5.1.10 Impressão digital em vinil imantado. 

5.1.11 Impressão digital em PVC 2mm 

5.1.12 Banner com estrutura fixa ou tipo roll up, formato 1,50 x 0,90m. 
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5.1.13 Banner, em lona, tamanho 0,90m largura x 1,5m altura. Estrutura de Instand - valor por m² 

5.1.14 Painel Magnético para Instand: impressão em vinil adesivo com laminação fosca aplicado sobre PVC 

nas dimensões de 603 x 224cm sendo 7 lâminas centrais 46,9cm de largura e 2 laterais 67cm de 

largura. Acabamento preto fosco. Incluso kit magnético para fixação à estrutura. 

5.1.15 Display estilo Lamá. 

5.1.16 Layout e adesivagem 100% de modelo de automóvel pequeno ou médio. Incluso vistoria e licença. 

5.1.17 Layout e adesivagem 50% de modelo de automóvel pequeno ou médio. Incluso vistoria e licença. 

5.1.18 Layout e adesivagem 100% de van, modelo tipo Sprinter ou Ducato. Incluso vistoria e licença. 

5.1.19 Layout e adesivagem parcial de 50% de van, modelo tipo Sprinter ou Ducato. Incluso vistoria e 

licença. 

5.1.20 Placas de identificação ou sinalização em PVC, com acabamento em fio de nylon para pendurar ou 

dupla face. 

5.1.21 Faixa de tecido pintada (3 cores), com acabamento e instalação. 

5.1.22 Faixa impressa em lona vinílica (4 cores), com acabamento e instalação. Placas de sinalização em 

PVC, com pedestal de sustentação. 

5.1.23 Pórtico em MDF, adesivado. 

5.1.24 Pórtico em estrutura construída ou box truss envelopado com lona adesivada. 

5.1.25 Bandeiras, em tecido 100% poliéster, impressão em 4 cores. 

5.1.26 Topo de bomba - Em PP corrugado, 4x0 cores, formato 60 x 40 cm fechado, modelo piramidal, com 

fita dupla face VHB (2 pedaços de 20cm cada) 

5.1.27 Stopper de bomba - 30 x 40 cm, em PP formato livre 4x0 cores 

5.1.28 Outdoor simples, back light e front light. 

5.1.29 Impressão de cartela de adesivos (cada cartela com 40 adesivos). Formato da cartela: 21 X 30 cm, 

em papel adesivo brilho, 190g, 4X0 cores e faca especial. 

5.2 Blimps e Infláveis 

5.2.1 Pórtico inflável. 

5.2.2 Criação e produção de Blimp, diâmetro de 3m, com kit de instalação. 

5.2.3 Instalação de blimps e infláveis, incluso gás. 

5.2.4 Manutenção de blimps e infláveis, incluindo gás 

5.2.5 Contratação de serviço de balão de ar quente, equipamentos/ materiais e equipe para montagem e 

desmontagem. 

5.2.6 Contratação de mini dirigivel (zepellin) personalizado, controlado via rádio frequência, com câmera 

de vídeo acoplada e técnico para operação. 

5.3 Peças Gráficas 

5.3.1 Convite com envelope simples, sem faca especial, papel couchê 150g, 4x0 cores, formato 225 x 

115cm (fechado) 

5.3.2 Convite com envelope simples, sem faca especial, papel couchê 150g, 4x0 cores, formato 225 x 

115cm (fechado) 

5.3.3 Convite com envelope, faca especial simples, papel especial, 4x0 cores, formato até 400 x 250cm 

(fechado). 

5.3.4 Convite com envelope, faca elaborada, papel nacional de alto  padrão/importado ou papel reciclado, 

acabamento especial (verniz, laminação ou cor especial). 

5.3.5 Impressão em papel sulfite, 75g, tamanho A4, 4x0 cores. 

5.3.6 Impressão em papel sulfite, 75g, tamanho A5, 4x0 cores. 

5.3.7 Impressão de crachás em pvc, tamanho 11,5 x 8,5cm, 4x0 cores e cordão. 

5.3.8 Impressão, tamanho 10 x 15cm, em papel couchê fosco 230g, 4x4 cores. 

5.3.9 Tag em PVC, impressão digital, 4x4 cores, refile, acabamento em  fio  de silicone no tamanho 11 x 

6cm 

5.3.10 Impressão, tamanho 10x15cm, em papel cartão 300g, 4x4 cores. 

5.3.11 Pasta de papel Kraft ou cartão, tamanho fechado 24 x 33,5 x 1cm, com bolso interno para papel, 4x4 

cores. 

5.3.12 Pasta, formato fechado 21 X 29,7cm, 4X0 cores, em papel supremo 300g, 1 faca especial, até 2 

dobras na vertical, 2 bolsas internas. 

5.3.13 Cartaz formato variável 
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5.3.14 Cartaz tamanho A2 (42 x 60cm), 4x0 cores, papel couché 210g, com fita dupla face. 

5.3.15 Cartaz A3, couche fosco 210g/m2, 4 x 0 cores. Acabamento: refile e dupla face 

5.3.16 Envelope 26 x 28cm aberto, 4x4 cores, em couché 170g ou similar, corte e vinco. 

5.3.17 Caderno ou Bloco de anotação, tamanho A5, capa dura (debroado) 4x0, com acabamento em 

espiral tipo wire-O, 50 folhas internas com impressão 1x0. 

5.3.18 Bloco de anotação formato 11 x 20cm, capa 1 lâmina em couché fosco 230g ou similar, 4x0 cores e 

miolo com 50 folhas 1x0 cor. Acabamento: colagem no lado menor 

5.3.19 Caderno ou Bloco de anotação, tamanho 20 x 11cm, com acabamento em espiral plástico na borda 

horizontal, 50 folhas com impressão 1x0 cor e capa em papel cartão 300g em 4 cores. 

5.3.20 Impressão de apresentações, formato fechado A5, formato aberto 42 x 15 cm, capa 1 lâmina em 

couche fosco 170 g/m2, 4x0 cores e miolo com 60 folhas DIFERENTES, em offset 90 g/m2, 4x4 

cores. Acabamento: grampos. Ou impressão de projeto gráfico similar. 

5.3.21 Impressão de manuais ou apostilas, formato fechado A4, formato aberto 42 x 29,7 cm, capa 1 lâmina 

em couche fosco 230g, 4x0 cores e miolo com 50 folhas DIFERENTES, em offset 90g, 4x4 cores. 

Acabamento: grampos. Ou impressão de projeto gráfico similar. 

5.3.22 Flipbook:    9     x     9     x     0.7cm     (lombada)     -     formato     fechado. Capa 4x0, cores, Tinta 

Escala em Supremo 250g, plastficada, Miolo 60 folhas, TODAS DIFERENTES, 9x9 cm, 4x0 cores, 

Tinta Escala em Off Set 120g. Ou impressão de projeto gráfico similar. 

5.3.23 Cupom de 10x20cm, impressão 4X4, supremo 250g, com picote. Uma parte terá 10x15cm e a outra 

parte terá 10x5cm. 

5.3.24 Cupom de 10x20cm, impressão 4X0, supremo 250g, com picote. Uma parte terá 10x15cm e a outra 

parte terá 10x5cm. 

5.3.25 Bloco de anotação formato A5, capa 1 lâmina em couche fosco 170 g/m², 4x0 cores e miolo com 50 

lâminas iguais, em offset 90 g/m2, 1x0 cor(es). Acabamento: colagem no lado menor. 

5.3.26 Impressão em papel offset 75g, tamanho A4, 1x0 cor. 

5.3.27 Impressão em papel offset 75g, tamanho A5, 1x0 cor. 

5.3.28 Flyers formato 10 x 21cm, 1 lâmina em couche fosco 150g, 4x4 cores, laminação fosca BOPP frente 

e verso, refile no formato. 

5.3.29 Folder no tamanho fechado 14,8 x 21,0 cm 1 lâmina no tamanho aberto 29,7 x 21,0cm em papel 

couché 230g  - impressos a 4x4 cores. 

5.3.30 Folder formato 210 X 145 mm (fechado) ou 420 X 145mm (aberto), capa e  miolo em couche fosco 

170g/m2, Acabamento: vinco (capa e miolo), dobra cruzada (capa e miolo), refilado (capa e miolo), 

grampeado, verniz UV com reserva F/V (capa e miolo), cor: 4 x 4 cores. 

5.3.31 Folheto institucional com capa + 16 páginas, formato fechado: 15,2 x 27cm, formato aberto: 30,4 x 

27cm. Capa: papel Couché Mate 230g, 4x4 cores. Miolo: Papel couché 150g, 4x4 cores. 

Acabamento: dobra e grampo canoa. Ou impressão de projeto gráfico similar. 

5.3.32 Criação e produção de diploma e/ou certificado. Informar especificações de papel e tamanhos. 

5.3.33 Criação e produção de display de mesa. Informar especificações de papel e tamanhos. 

5.3.34 Criação de livro (miolo + capa), até 120 páginas. Formato fechado 15,5 X 21 cm, capa, 4X0 cores, 

em papel duodesign 300g, laminação fosca, vinco, lombada quadrada, costura, orelha dupla, miolo 

off-set preto branco, 90g. 

5.3.35 Criação de Livrete Couche (até 48 páginas). Formato até A4 (21,0 X 29,7cm) - fechado, 4X4 cores, 

em papel couche fosco, 170g no miolo e 230g na capa, verniz de máquina frente e verso no miolo e 

laminado fosco na capa, grampo e dobra, 1 faca especial. 

5.3.36 Produção de livro (miolo + capa), até 120 páginas. Formato fechado 15,5 X 21 cm, capa, 4X0 cores, 

em papel duodesign 300g, laminação fosca, vinco, lombada quadrada, costura, orelha dupla, miolo 

off-set preto branco, 90g. 

5.3.37 Produção de Livrete Couche (até 48 páginas). Formato até A4 (21,0 X 29,7cm) - fechado, 4X4 cores, 

em papel couche fosco, 170g no miolo e 230g na capa, verniz de máquina frente e verso no miolo e 

laminado fosco na capa, grampo e dobra, 1 faca especial. 

5.3.38 Criação e produção de papel de bandeja. Formato aberto 31 X 40 cm, 4X0 cores, em papel offset 

75gr, 1 faca especial. 



 

 

 
 

Processo nº. 16148/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

66 / 74 

5.3.39 Impressão de Cartilha Couche (até 56 páginas). Formato até A4 (21,0 X 29,7 cm - fechado), 

incluindo capa e contracapa, 4X4 cores, em papel couche  fosco, 90g no miolo e 115g na capa, 

verniz de máquina frente e verso, dobra, 1 faca especial. 

5.3.40 Produção de Shrink, formato fechado até 21 X 29,7cm para comportar volume de até 48 páginas por 

peça. 

5.3.41 Etiquetas 

5.3.42 Bloco em formato variável 

5.3.43 Bloco com caneta acoplada com ou sem plástico 

5.4 Peças Eletrônicas 

5.4.1 Criação, lay-out de hotsite com capacidade para fotos e vídeos em streaming. 

5.4.2 Programação de hotsite e adaptação de lay-out 

5.4.3 Manutenção diária de hotsite com capacidade para fotos e vídeos em streaming. 

5.4.4 Criação de banner animado para site. 

5.4.5 Criação, lay-out, conteúdo de game/aplicativo interativo para computador, Ipad ou similares. 

5.4.6 Apresentação animada em flash. 

5.4.7 Apresentação em Power Point. Será cobrada a arte desenvolvida para o slide mestre e slide que 

tenha criação (por slide) 

5.4.8 Criação de Ilustração digital dentro de peça 

5.4.9 Jornal/livro flip (virtual paper) / medição por página - Ferramenta escalável com desenvolvimento em 

HTML CSS; Vários Níveis de ampliação (zoom); Pesquisa por palavra-chave; Gerenciamento 

automático de edições anteriores (acervo); Inserção de links nas páginas (anúncios ou links para 

vídeos e arquivos de áudio); Customização das cores do visualizador; Inserção da sua logomarca; 

Índice; Miniatura de páginas; Micro-crm (relatório de estatísticas de acessos). 

5.4.10 Flyer em formato variável 

5.4.11 Folder em formato variável 

5.4.12 Pasta em formato variável 

5.4.13 Impressão de banner rool up com ou sem mídia 

5.4.14 Impressão de Wind flag 

 
 

6. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

6.1 Contratação de espaço físico (espaços abertos, hotéis, salas, teatros, auditórios, centros de convenções, 

entre outros) para realização de ações fora das dependências da CONTRATANTE.  

6.2 DETALHAMENTO: 

a) Quando necessária a contratação de espaço físico, a CONTRATADA deverá indicar o local da ação, de 

acordo com as características determinadas pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de pelo menos 

3 (três) opções de contratação, com definição pela CONTRATANTE. É facultada à CONTRATANTE a 

indicação de outras instalações, desde que comprovado tratar-se de valor compatível com o mercado. 

b) A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA o valor referente ao custo das instalações adicionado de 

uma taxa de administração. 

 
7. RECURSOS HUMANOS 

7.1 Profissionais 

7.1.1 Coordenador - Profissional com experiência em projetos arquitetônicos e/ou produção e 

coordenação em pequenos, médios e grandes eventos, responsável por todas as atividades 

relacionadas ao evento, além de ser também interface entre produtora/cliente durante o período do 

evento.  

7.1.2 Produtor - Profissional com experiência em produção de eventos diversos de pequeno, médio e 

grande porte.  

7.1.3 Assistente de Produção - Profissional para eventos diversos de pequeno, médio e grande porte. 

7.1.4 Fotógrafo - Profissional para cobertura completa em pequenos, médios e grandes eventos, com 

entrega de fotos digitais em baixa e alta resolução tratadas na mídia digital mais conveniente (CD, 

DVD, BluRay, pendrive ou HD externo) após o término do evento. 

7.1.5 DJ ou VJ profissonal para atuar durante evento, incluindo o equipamento necessário (pick up e 

conteúdo) e taxas do ECAD. 



 

 

 
 

Processo nº. 16148/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

67 / 74 

7.1.6 Mestre de Cerimônias - Profissional experiente em eventos corporativos para apresentação e 

criação de roteiro de cerimonial. 

7.1.7 Mediador - Profissional com experiência para mediação de debates, seminários e talk show. 

7.1.8 Roteirista com experiência em eventos para elaboração de roteiro de cerimônia/evento e redação do 

texto do mestre de cerimônias e ações promocionais. 

7.1.9 Diretor Artístico - Profissional com experiência em produção artística para criar, montar, coordenar e 

organizar atrações durante eventos. 

7.1.10 Diretor de Palco - Profissional com experiência para condução de movimentação no palco. 

7.1.11 Artista performático com experiência para ação promocional ou evento. 

7.1.12 Músico ou instrumentista experiente para atuação em evento (violão, teclado ou outro instrumento 

musical similar e voz, ou apresentação solo de violinista ou trompetista - ou outro instrumento 

musical - incluindo equipamento - instrumento musical e sonorização para ambiente). Incluso taxas 

de pagamento do ECAD. 

7.1.13 Atração artística (música, dança, teatro, performance, entre outros) para evento. 

7.1.14 Atração artística (grupo ou banda) para evento. 

7.1.15 Dupla de músicos profissionais (violão, teclado ou outro instrumento musical similar e voz), incluindo 

equipamentos e instrumentos musicais e sonorização para ambiente. Incluso as taxas de 

pagamento do ECAD. 

7.1.16 Show musical com trio de músicos profissionais com alta qualidade (violão, saxofone, teclado ou 

outro instrumento musical similar e voz), incluindo equipamentos, instrumentos musicais e 

sonorização para ambiente. Incluso taxas de pagamento do ECAD. 

7.1.17 Show musical com Banda profissional. Formação de equipe (mínimo): 02 cantores, 01 Tecladista, 01 

Guitarrista, 01 Contrabaixista, 01 Baterista. Equipe Técnica necessária para a apresentação. 

Sonorização: microfones, pedestais, mesa de som, racks, traves e todos equipamentos necessários 

para a apresentação. Equipe técnica necessária para montagem, desmontagem, acompanhamento 

e manutenção dos equipamentos de iluminação e sonorização e dos instrumentos musicais. Para 

período de 5 horas. Incluso taxas de pagamento do ECAD. Chegada antecipada dos músicos, 

instalação dos equipamentos necessários e passagem de som.  

7.1.18 Show musical com Banda profissional. Formação de equipe (mínimo): 02 cantores, 01 cantora, 01 

Tecladista, 01 Guitarrista, 01 Contrabaixista, 01 Baterista, 02 Bailarinas, 03 (Saxofonista, 

Trompetista e Trombonista ou outros instrumentos de sopro similares). Equipe Técnica contendo: 

Motoristas, Técnico de Som, Iluminador, e Carregadores. Sonorização: microfones, pedestais, mesa 

de som, racks, traves, máquina de fumaça, PA´S, e todos equipamentos necessários para a 

apresentação. Iluminação para palco, cenário de palco, performances musicais e repertório de 

qualidade. Equipe técnica necessária para montagem, desmontagem, acompanhamento e 

manutenção dos equipamentos de iluminação e sonorização e dos instrumentos musicais. Para 

período de 5 horas. Incluso taxas de pagamento do ECAD. Chegada antecipada dos músicos, 

instalação dos equipamentos necessários e passagem de som.  

7.1.19 Locação de instrumentos musicais para banda. Incluindo 1 guitarra, 1 baixo, 1 bateria completa (com 

pratos), 1 teclado, 3 microfones com pedestais e sonorização para captação de áudio da banda. 

(Sem músicos) 

7.1.20 Maquiador para serviços de cabelo e maquiagem. 

7.1.21 Profissional para tradução simultânea. 

7.1.22 Intérprete para linguagem de sinais (LIBRA). 

7.1.23 Intérprete para tradução em tempo real, para interação individual ou em grupo. 

7.1.24 Promotor - Profissional ou estudante universitário, boa aparência, espontaneidade, boa expressão 

verbal para realização de ações promocionais. 

7.1.25 Recepcionista - Profissional ou estudante universitário, boa aparência, espontaneidade, ótima 

expressão verbal para realização de eventos em geral. 

7.1.26 Técnico - Profissional com experiência para operação e manutenção de equipamentos de 

Iluminação. 

7.1.27 Técnico - Profissional com experiência para operação e manutenção de equipamentos audiovisuais. 

7.1.28 Técnico - Profissional com experiência para operação e manutenção de equipamentos de 

informática. 
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7.1.29 Técnico - Profissional com experiência para operação e manutenção de equipamentos de 

telecomunicações. 

7.1.30 Técnico eletricista com certificação NR10. 

7.1.31 Técnico em Segurança - Profissional treinado para a função devidamente equipado. 

7.1.32 Técnico de segurança devidamente equipado, com certificação NR10. 

7.1.33 Brigadista - Profissional devidamente treinado e uniformizado. 

7.1.34 Segurança patrimonial - Profissional devidamente treinado uniformizado para o período da 

montagem, realização e desmontagem do evento, com material de trabalho, EPI (se necessário) 

7.1.35 Carregador devidamente uniformizado para período de 10 horas de montagem, realização e 

desmontagem do evento, com EPI. 

7.1.36 Garçom treinado e uniformizado. 

7.1.37 Barman com experiência para o serviço, devidamente uniformizado. 

7.1.38 Bartender com experiência para o serviço, devidamente uniformizado. Incluindo confecção de 

coquetéis e apresentações de pirofagia e swing flair. 

7.1.39 Copeira devidamente uniformizada com experiência na atividade. 

7.1.40 Profissional de limpeza devidamente uniformizada, com material de trabalho, EPI. 

7.1.41 Digitador para digitação de documentos. 

7.1.42 Profissional para manuscrever envelopes de convites e outros documentos. 

7.1.43 Taquígrafo para transcrição de conteúdo/ata de reunião/evento. 

7.2 Uniformes 

7.2.1 Camiseta de malha (algodão, mesclada, PV, piquet ou suedine), com estampa até 4 cores para 

eventos (confecção). Uma área de impressão. 

7.2.2 Desenvolvimento de camiseta de malha (algodão, mesclada, PV ou tecido PET ou fibra natural 

ecologicamente correta) com silk 4 cores frente e verso. 

7.2.3 Criação e confecção de vestido tubinho com blazer, tailleur, terninho ou terno social. Sapato social 

da empresa. 

7.2.4 Criação e confecção de camisa de botões em tecido 100% algodão ou similar com até 5 aplicações 

(silk, patch ou bordado colorido). 

7.2.5 Desenvolvimento, confecção e compra de uniforme personalizado de acordo com o evento em 

questão. 

7.2.6 Desenvolvimento, confecção e compra de uniforme personalizado com calçado e casaco (ou similar) 

de acordo com o evento em questão. 

7.2.7 Criação e confecção de camisa especial polo ou similar em malha (piquet, suedine, dryfit ou similar) 

com bordado ou aplicação de silk especial. 

7.2.8 Lavagem a seco (entregue em embalagem plástica) 

7.2.9 Criação, confecção e entrega de camisa polo promocional, tipo dryfit, com composição idêntica ou 

similar a 100% Microfibra de poliéster, gramatura: 130 gm2, com tratamento de hidrofilidade por 

capilaridade; com aplicação de logos em silicone a base de substâncias que seguem práticas de 

substâncias restritas; não contém PVC, phitalatos, solventes, organotis ou formaldeídos. 

7.2.10 Criação, confecção e entrega de jaqueta promocional em nylon, composição tipo 100% poliéster, 

gramatura 130g, com forro em polyester, gramatura 60%, puxador e etiquetas personalizados, 

bolsos com zíper, capuz e com até 5 aplicações de logos em silicone, bordado ou patch. Ou 

confecção similar. 

7.2.11 Criação, confecção e entrega de camiseta polo promocional, malha tipo piquet, costuras reforçadas, 

com até 5 logomarcas bordadas coloridas na frente e nas costas. 

7.2.12 Bonés modelo americano em tecido brim normal 100% algodão, com detalhe na aba. 

 
8. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

1.1 Serviços de Internet e Rede 

1.1.1 Instalação de internet, compartilhável, com, no mínimo, 5Mb de velocidade. 

1.1.2 Internet com link dedicado de 10Mb para locais com infraestrutura adequada à instalação. 

1.1.3 Modem 3G ou 4G para uso diário, por computador. 

1.1.4 Internet via satélite - Instalação de internet compartilhável, com velocidade banda larga de no 

mínimo 4 MB. Com até 15 pontos de rede. 
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1.1.5 Roteador com 2 antenas 

1.1.6 Serviço de instalação de pontos de redes para compartilhamento de computadores e impressoras 

1.2 Serviços de RSVP 

1.2.1 Receptivo e ativo, com linha exclusiva 0800. Ativo de lembrete um dia antes do evento. Relatórios 

diários e com quantas posições de atendimento forem necessárias para o correto atendimento do 

número de convidados (especificado em briefing). Relatório final.  

1.2.2 Receptivo e ativo. Feito por empresa especializada, com linha normal exclusiva, com atendimento 

personalizado, relatórios diários e com quantas posições de atendimento forem necessárias para o 

correto atendimento do número de convidados especificado em briefing. Relatório final. 

1.2.3 Só receptivo. Feito por empresa especializada, com linha normal exclusiva, com atendimento 

personalizado, relatórios diários e com quantas posições de atendimento forem necessárias para o 

correto atendimento do número de convidados que confirmem a presença. Relatório final. 

1.2.4 Só receptivo. Formatação e unificação do mailing fornecido. Feito por empresa especializada, com 

linha normal e e-mail exclusivo, com atendimento personalizado, relatórios diários e com quantas 

posições de atendimento forem necessárias para o correto atendimento do número de convidados 

que confirmem a presença. Relatório final. 

1.2.5 Somente disparo de e-mail. Relatório final. 

1.3 Serviços de Manuseio e Entrega Protocolada de Convites e Brindes 

1.3.1 Impressão de etiquetas, etiquetamento, fechamento do envelope e proteção com saco plástico. 

Encaminhamento e envio pelo Correio. 

1.3.2 Impressão de etiquetas, etiquetamento, fechamento do envelope 

1.3.3 Envio de convite via correio, com AR. 

1.3.4 Recebimento, manuseio e entrega. 

1.3.5 Manuseio de brindes (ex. contagem, montagem de kits, separação por tamanhos etc). 

1.3.6 Entrega porta-à-porta, na capital ou nas cidades contempladas no contrato (sendo que saída e 

entrega sempre na mesma cidade) com protocolo e identificação do recebedor para convites 

1.3.7 Entrega porta-à-porta, na capital ou nas cidades contempladas no contrato (sendo que saída e 

entrega sempre na mesma cidade) com protocolo e identificação do recebedor para brindes 

1.3.8 Entrega porta-à-porta, na capital ou nas cidades contempladas no contrato (sendo que saída e 

entrega sempre na mesma cidade) com protocolo e identificação do recebedor para volumes em 

carro ou van 

1.3.9 Distribuição porta-à-porta simples. 

1.4 Serviços de Fotografia 

1.4.1 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 10cm x 15cm). 

1.4.2 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 15cm x 21cm). 

1.4.3 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 21cm x 30cm). 

1.4.4 Foto, com revelação instantânea, em papel fotográfico com moldura 4 cores personalizada com logo, 

identidade visual e mensagem. 

1.4.5 Cabine fotográfica com comunicação visual personalizada, revelação  instatânea de foto 10cm x 

15cm, com moldura personalizada 4 cores. Incluso montagem e desmontagem, equipe técnica, 6h 

de trabalho com fotos ilimitadas durante este período. As fotos devem ser disponibilizadas em DVD 

e/ou em página na internet em até 24h. 

1.4.6 Locação de tótem multimídia, adesivado conforme comunicação visual do evento, com tela de LCD 

toutchscreen 32", webcam e impressora interligadas, para ação interativa de fotografia em eventos, 

com função de envio para redes sociais e impressão de 500 fotos, com moldura criada para o 

evento. Função de com captação de banco de dados. 

1.4.7 Fotos digitais impressas instantaneamente direto da máquina, tipo Polaroid e FunClick. 

1.4.8 Moldura personalizada, impressa em policromia em papel de gramatura igual ou superior a 230g 

para acomodar fotos 15 x 10cm tipo passepartout com faca de suporte e acabamento especial 

(laminação e verniz). 

1.4.9 Moldura imantada personalizada para fotos 15 x 10cm. 

1.4.10 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 24cm x 30cm). 

1.4.11 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 40cm x 60cm). 

1.4.12 Impressão em papel fotográfico de fotos digitais (compatível às dimensões 50cm x 70cm) 
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1.4.13 Montagem de estúdio fotográfico (móvel) no local do evento. Utilização de tripés, fundos fotográficos, 

iluminação artificial e demais acessórios necessários à produção de fotos em estúdio.  

1.4.14 Álbum com estojo e 40 páginas / artes no tamanho 20cm x 25cm, diagramado com até 70 fotos do 

evento. Fotos/artes coladas em folhas plastificadas para proteção. 

1.4.15 Álbum com estojo e 60 páginas / artes no tamanho 20cm x 25cm, diagramado com até 100 fotos do 

evento. Fotos/artes coladas em folhas plastificadas para proteção. 

1.4.16 Álbum com estojo e 50 páginas / artes no tamanho 24cm x 30cm, diagramado com até 100 fotos do 

evento. Fotos/artes coladas em folhas plastificadas para proteção. 

1.4.17 Foto-Livro, tamanho 20cm x 25cm, com 40 páginas Editorado e encadernado no formato de livro. 

Diagramado com até 70 fotos do evento. 

1.4.18 Foto-Livro tamanho 24cm x 30cm, com 40 páginas Editorado e encadernado no formato de livro. 

Diagramado com até 70 fotos do evento. 

1.4.19 Produção de Fotos Aéreas - Hora Serviço de fotos aéreas captadas em alta resolução, com câmera 

de, no mínimo, 12 MP. Inclui locação de aeronave com espaço para fotógrafo e 1 representante da 

empresa, além de edição e tratamento das imagens. 

1.4.20 Impressão em papel fotográfico com aplicação de efeito 3D para uso e leitura com óculos 3D (item 

não incluso) 

1.5 Serviços de Documentação em Vídeo 

1.5.1 Filmagem para qualquer tipo de evento. Entrega em DVD ou mídia mais conveniente, com edição de 

imagens. 

1.5.2 Filmagem com 2 câmeras, switcher, monitores, vídeo paly-rec e mesa de corte para transmissão 

simultânea de vídeo para telão/TV/internet. Entrega do material final editado em DVD ou mídia mais 

conveniente.  

1.5.3 Produção de vídeo-case com captação de imagens em 2 diárias, com entrega de edições em três 

versões: 1, 3 e 5 minutos nos formatos avi, wmv e DVD autorado. Prever entrega de material bruto 

com autorização de uso de imagem. 

1.5.4 Gravação de evento, com até 6 horas de duração, mesa de corte para transmissão simultânea, 3 

câmeras DVCAM, cabos para captar o áudio da mesa de som, equipe que deverá ser composta por 

3 profissionais cameraman e um operador de corte.  Entrega do material bruto e editado (edição 

simples de imagem e som de no máximo 20 minutos, na mídia mais conveniente para a 

CONTRATANTE (DVD, pendrive ou HD externo). Transporte e refeição inclusos. 

1.5.5 Edição simples (imagem e som) de material bruto captado de no máximo 20 minutos. 

1.5.6 Steadcam para estabilização de filmagem em movimento. 

1.5.7 Travelling 

1.5.8 Grua para elevação de câmera. 

1.5.9 Câmera tipo GoPro de última geração. 

1.5.10 Drone de última geração para captação de imagem aérea com operador. 

1.5.11 Cópia adicionais de mídia em CDs, DVDs ou BluRay do mesmo original (gravação, rótulo e entrega) 

1.5.12 Cobertura jornalística com passagem e/ou entrevista com duração de até 4 horas Cobertura em 

vídeo de eventos, produção de matérias/entrevistas, incluindo elaboração de roteiro, 

produção/filmagem, locução (opção de voz masculina ou feminina), inserção de trilha sonora, 

inserção de GC e vinhetas simples, sonoplastia, edição e finalização, além de atuação de 

apresentador e/ou repórter para realizar entrevistas e passagens.(inclui toda a estrutura e 

equipamentos necessários e para efeito de iluminação e captação de áudio, considerar ambientes 

internos e externos) 

1.5.13 Produção de vídeos institucionais com duração final  de  até  5  minutos.  Inclui elaboração de 

roteiro, redação, produção (podendo incluir animações, infográficos, computação gráfica de média 

complexidade), filmagem, locução (opção de voz masculina ou feminina), inserção de trilha sonora, 

inserção de GC e vinhetas simples, sonoplastia, inserção de trechos de outros vídeos já existentes, 

edição e finalização de conteúdos informativos, além de repórter para realizar entrevistas e 

passagens. Para efeito de iluminação e captação de áudio, considerar ambientes internos e 

externos. 

1.5.14 Produção de vídeos institucionais com duração final de  até  10  minutos.  Inclui elaboração de 

roteiro, redação, produção (podendo incluir animações, infográficos, computação gráfica de média 
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complexidade), filmagem, locução (opção de voz masculina ou feminina), inserção de trilha sonora, 

inserção de GC e vinhetas simples, sonoplastia, inserção de trechos de outros vídeos já existentes, 

edição e finalização de conteúdos informativos, além de repórter para realizar entrevistas e 

passagens. Para efeito de iluminação e captação de áudio, considerar ambientes internos e 

externos. 

1.5.15 Estúdio móvel para filmagem. Montagem de estrutura necessária para estúdio móvel para captação 

(câmeras, tripés, microfone boom ou de mesa, rebatedores de luz, mesa de corte e/ou para 

monitoração de vídeo e áudio e toda estrutura necessária para captação de áudio e vídeo em 

ambiente de estúdio) além de estrutura que permita transmissão simultânea. 

1.6 Serviços de Tradução Simultânea 

1.6.1 Cabine com isolamento acústico, receptores, transmissores e microfones, prevendo montagem e 

desmontagem. Incluso aparelho de tradução simultânea com fones de ouvido. 

1.6.2 Equipamento completo para cabine de tradução: receptores, transmissores e microfones. Incluso 

aparelho de tradução simultânea com fones de ouvido. 

1.7 Serviços de Vallet 

1.7.1 Serviço de vallet com média de 1 manobrista para cada grupo de 25 convidados. Equipe treinada, 

uniformizada, com rádio, seguro de percurso e contra roubo de automóvel, balcão de atendimento e 

ticket para controle. Local de estacionamento fechado. 

1.8 Serviços de Atendimento Médico 

1.8.1 Ambulância tipo D (ambulância de suporte avançado) para atendimento de emergências com equipe 

médica. Disponibilidade mínima de 12 horas. Certificado INMETRO para licenciamento. A tripulação 

da ambulância tipo D é composta por Médico, Enfermeiro e Motorista com curso em Suporte 

Avançado de Vida e Direção de Veículos de Emergências. 

1.8.2 Ambulância tipo B (ambulância de suporte básico) para atendimento de emergências. 

Disponibilidade mínima de 12 horas. Certificado INMETRO para licenciamento. A tripulação da 

ambulância tipo B é composta por Enfermeiro e Motorista com curso em Suporte Básico de Vida e 

Direção de Veículos de Emergências. 

1.8.3 Equipamento médico completo similar à ambulância tipo D (ambulância de suporte avançado) com 

equipe médica para posto médico. Disponibilidade mínima de 12 horas. Certificado INMETRO para 

licenciamento. A equipe do posto médico é composta conforme necessidade, no mínimo por Médico 

e Enfermeiro com curso em Suporte Avançado de Vida. 

1.8.4 Médico para posto médico. 

1.8.5 Seguro viagem 

1.8.6 Seguro de eventos 

1.8.7 Seguro de vida 

 
1.9 Diversos 

1.9.1 Atividades de relaxamento similar a quick massage, shiatsu e yoga a serem realizadas por 2 (dois) 

profissionais habilitados, em revezamento, com experiência e formação adequada. Incluso os 

materiais, equipamentos e mobiliários ou qualquer item que seja necessário para o desenvolvimento 

das atividades. 

1.9.2 Locação de pódio de 1º, 2º ou 3º lugar ou outros em madeira e revestimento. 

1.9.3 Locação de bicicleta  

1.9.4 Locação de bicicleta com estrutura para mídia  

1.9.5 Estrutura em aço galvanizado com ou sem pintura para diversos formatos 

1.9.6 Locação de veículos para divulgação de serviços – carro ou moto som 

1.9.7 Estrutura de x banner 

1.9.8 Barista com equipamento de café e insumos para atender ao público.  

1.9.9 Educador físico para alongamento e ginásticas diversas. Incluindo equipamento necessário 

(bastões, elásticos etc).  

1.9.10 Monitores de Recreação. Serviço de recreação a ser realizado por um profissional com experiência e 

perfil adequado para recreação de crianças em brinquedos, jogos eletrônicos e outras atividades 

recreativas em eventos. 

1.9.11 Espaço kids para atividades diversas, com brinquedos, jogos e insumos incluídos.  
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1.9.12 Unidade de cama elástica ou infláveis como tobogã, piscina de bolinha, quadra de futebol de sabão 

e pula-pula. 

1.9.13 Jogos empresariais. Profissional com equipamento necessário para dinâmicas. 

1.9.14 Caricaturista: O profissional deverá desenvolver as caricaturas em preto e branco e/ou coloridas, ao 

vivo ou sob encomenda (mediante envio de fotos), em papel A3 (30x40 cm). O material para a 

realização das caricaturas é responsabilidade do caricaturista. (Média 15 caricaturas/hora) 

1.9.15 Mágico ou performer individual: profissional para realizar apresentações em ambiente corporativo, 

capazes de elaborar e adaptar performances baseadas nas diretrizes apresentadas. O profissional 

será o responsável por todo o material para sua apresentação, tal como o figurino. 

1.9.16 Capa de chuva transparente com capuz e embalada individualmente, tipo capucha. 

1.9.17 Guarda-chuva 8 gomos com aplicação de logomarca. Impressão de logomarca (uma cor) em até 4 

gomos. 

1.9.18 Capa na cor lisa para encosto de cadeira 

1.9.19 Cavalete ou totem em madeira altura aproximada de 1m20 para descerramento de placa no 

tamanho de 40cm x 60cm 

1.9.20 Flip chart com canetas coloridas 

1.9.21 Contratação de serviços para elaboração e atualização bimestral de mailing com público de 

interesse: autoridades federais, estaduais, municipais, instituições, sindicatos, entre outros 

(implantação de banco de dados, atualização e manutenção anual). 

1.9.22 Cortina de tecido a ser definido para descerramento de placa tamanho 40cm x 60cm 

1.9.23 Fita adesiva zebrada para demarcação de solo (48m x 14cm - preta e amarela) 

1.9.24 Quadro branco ou de cortiça (valor m²) 

1.9.25 Passa cabo de largura 1m 

1.9.26 Passa cabo de largura 50cm 

1.9.27 Placa de aço escovado ou metal análogo para inaugurações ou visitas (40cm x 60cm) 

1.9.28 Placa de aço escovado ou metal análogo para homenagens (20cm x 15cm), em estojo apropriado. 

1.9.29 Porta-banner 

1.9.30 Urna de acrílico (30cm x 50cm x 30cm) 

1.9.31 Urna de acrílico (20cm x 30cm x 20cm) 

1.9.32 Carrinho de controle remoto com controle por joystick ou tablet/smartphone 

1.9.33 Cofre grande 0,52 x 0,52 x 1,00m de alt 

1.9.34 Display de acrílico de balcão para folheteria tamanho A4 

1.9.35 Display de acrílico para mesas formato A5 

1.9.36 Prisma de acrílico para balcão/mesa. 

1.9.37 Pulseira de identificação feita em tyvek - impressão 1 cor (500 unidades). 

1.9.38 Pulseira de identificação feita em PVC - impressão 1 cor (500 unidades). Maior durabilidade. 

1.9.39 Pulseira de identificação feita em tyvek - impressão 1 cor (1.000 unidades) 

1.9.40 Pulseira de identificação feita em PVC - impressão 1 cor (1.000 unidades). Maior durabilidade 

1.9.41 Cordão personalizado digital/sublimático, 100% poliéster, impressão através de processo digital 

(sublimático) sem limite de cores, para estampar fotos, imagens com degrade, etc., largura até 25 

mm, acabamentos argolas. 

1.9.42 Pin metálico de 2cm de diâmetro. 3 cores. 

1.9.43 Botom plástico ou alumínio com impressão 4 cores 

1.9.44 Saquinho para doces, pipocas, lanches etc, em papel, tamanho médio, com impressão 4 cores. 

1.9.45 Caixinha para doces, pipocas, lanches etc, em papel, tamanho médio, com impressão 4 cores. 

1.9.46 Kit adereços para festas e ações promocionais, tipo peruca, óculos divertidos, plumas, tiaras, etc. 

1.9.47 Bowl de vidro, tamanho médio. 

1.9.48 Caixa térmica para bebidas de 200 litros. 

1.9.49 Locação de toalhas (para pranchões de 2 x 1m) e cobre-manchas ou trilhos, decorativos, de cores e 

tecidos finos, para mesa redonda e/ou retangular e /ou pranchão, diversos tamanhos, em excelente 

estado de conservação. 

1.9.50 Decoração com Balões. Instalação de grupos de balões coloridos, gás e equipe de montagem. Os 

arranjos deverão seguir o conceito de cada evento, previamente definido, podendo ser cachos, 

arcos, painés, flores, personagens e outros. Prever a retirada da decoração ao final do evento e a 
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destinação adequada do material. Para efeito de medição, a cada 1000 balões será considerada 

uma utilização. 

1.9.51 Brinde simples tipo lápis, caneta, chaveiro etc, com gravação em até 3 cores. 

1.9.52 Sacola plástica ou de papel de acabamento superior, com impressão em até 3 cores. 

1.9.53 Eco-bag de tecido ou material sintético reutilizado (PVC, PET etc), com gravação até 3 cores. 

1.9.54 Bolsa ou mochila, com gravação em até 3 cores. 

1.9.55 Mochila executiva em poliester, 3 bolsos, porta notebook, aplicação de logomarca bordada ou em 

gravação em placa de metal. Ou mochila similar. 

1.9.56 Bola (futebol ou volei) com gravação em até 3 cores. 

1.9.57 Encadernação com acabamento superior (agenda ou caderno tipo moleskine), com gravação em até 

3 cores. 

1.9.58 Brinde especial luxo: guarda chuva, mala, pasta, caneta, relógio etc, com gravação. 

1.9.59 Peso de papel no formato de miniatura de tambor contendo óleo internamente, lacrad, em resina, 

com gravação interna de logomarca na tampa e na base e externa no corpo da peça com a origem 

do óleo. Medidas: 120 mm de altura e 80 mm de diâmetro. 

1.9.60 Peso de papel no formato de miniatura de tambor contento óleo internamente, lacrado, em resina. 

Medidas: 86 mm de altura e 56 mm de diâmetro. 

1.9.61 Peso de papel contendo uma cavidade interna no formato de um navio preenchida com óleo, 

lacrada. Base em acrílico polido com aplicação de uma plaqueta metálica (aço escovado). Medidas: 

80 x 80 x 20 mm 

1.9.62 Embalagem customizada de acordo com a temática do evento. 

1.9.63 Embalagem customizada de acordo com a temática do evento com bombom, trufa (mín 3cm de 

diâmetro) ou pão de mel (mín 5cm de diâmetro). 

1.9.64 Lata (5cm de diâmetro x 1cm de altura aproximadamente) customizada de acordo com a temática do 

evento com balas. 

1.9.65 Garrafa de 500ml com adesivo personalizado com água mineral. 

1.9.66 Kit entregue em embalagem customizada, contendo 1 sanduíche, 1 fruta, 1 suco de caixinha, 1 

chocolate, 1 complemento salgado ou doce e guardanapos. Ou cardápio análogo. 

 
9. HOSPEDAGEM 

9.1 Consiste na contratação de hospedagem em apartamentos ou suítes individuais, duplas ou triplas, de acordo 

com a necessidade e conveniência, para atender a palestrantes e/ou participantes das ações realizados pela 

CONTRATANTE, em hotéis em classificação, de acordo com versão atualizada do “Guia Quatro Rodas”: 

9.2 Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo individual. 

9.3 Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo dupla. 

9.4 Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo tripla. 

9.5 Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo individual. 

9.6 Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo dupla. 

9.7 Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Suíte Luxo tripla. 

9.8 Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard 

individual. 

9.9 Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard duplo. 

9.10Diária em hotel de categoria Muito Confortável, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard triplo. 

9.11Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard individual. 

9.12Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard duplo.  

9.13Diária em hotel de categoria Luxo, com café da manhã incluso, em Apartamento Standard triplo. 

9.14 Diária em hotel em categoria diversa. 
 
10. INTERNET – OS SERVIÇOS E PRODUTOS DEVEM SE REFERIR, EXCLUSIVAMENTE, AS AÇÕES 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO. 

10.1Banner Simples. 

10.2Post formatos variáveis para redes sociais. 
10.3Banner Elaborado com a programação necessária. 

10.4E-mail simples (txt). 

10.5E-mail elaborado (html) com a programação necessária. 
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10.6E-mail animado (rich, flash, etc) com a programação necessária. 

10.7Hot site simples (sem sistemas). 

10.8Hot site elaborados (sem sistemas). 

10.9Pop up simples 

10.10 Pop up elaborado 

 


