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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO I referente 
ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
Tendo em vista o grande volume de equipamentos a serem adquiridos, bem como, o valor alto a ser 
contratado, o Sistema Fiep entende que se faz necessário a inclusão de contrato.  
Ainda, entendemos que não se trata de alteração substancial do Edital ou mudança do objeto, que 
descaracterize a formulação das propostas, uma vez que não há qualquer modificação no seu 
escopo, prazo de entrega e o valor permanece o mesmo, como nas demais condições de 
participação. 
 
Diante disso, segue abaixo texto da minuta do contrato de fornecimento, a qual se torna parte 
integrante do Edital. 
 

 
MODELO MINUTA CONTRATUAL 

 
CD Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CELEBRADO 

ENTRE O (CASA DO SESI/SENAI INDICADA NO PREÂMBULO DO 

EDITAL) E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SISTEMA FIEP, representado pela 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP, inscrita no CNPJ 76.709.898/0001-33, 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, o SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 e o 

INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ – IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65, 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 condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a fornecer EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para o 

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 
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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 

Sesi/Senai 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 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) adotar, no que couber, boas práticas de sustentabilidade, visando a otimização de recursos, redução de 

desperdícios, menor poluição, racionalização do uso de substâncias tóxicas ou poluentes, promover a 

reciclagem e/ou destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes a execução deste 

contrato e realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e a coleta seletiva dos materiais para 

reciclagem, quando for o caso; 

o) adotar procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias 

dispostas para descarte, que contenham, em sua composição, chumbo, mercúrio e seus compostos, 

remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializem ou à rede de assistência técnica autorizada 

pelas respectivas indústrias. Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e aos 

frascos ou aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 

acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

p) zelar pela proteção dos dados que tiver acesso em decorrência da execução deste contrato, evitando o 

vazamento de informações referentes a terceiros e clientes do SISTEMA FIEP; 

q) As demais obrigações previstas no Edital nº ______. 

 

COMPETE AO Sesi/Senai: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

http://www.sistemafiep.org.br/
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b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Serão cumpridas, com rigor, todas as normas e instruções descritas na Lei 6514 de 22/12/1977 e na Portaria 

3214 de 08/06/1978 que disciplinam a Segurança e Saúde no trabalho, assim como, assumir total 

responsabilidade, civil e criminal, por Acidentes Pessoais ou do Trabalho, que porventura ocorram durante a 

prestação do objeto ora contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido 

pelo Sesi/Senai e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos e/ou outros que, a seu mando, estejam 

envolvidos na execução do objeto deste contrato 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do Sesi/Senai, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

Sesi/Senai aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Segundo: O Sesi/Senai 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 SEXTA – 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: Ficam excepcionados do disposto no caput da presente cláusula os fatos novos, 

comprovadamente não conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do 

Edital, desde de que devidamente fundamentado e aceito pelo Sesi/Senai, em parecer fundamentado, 

atendendo, obrigatoriamente, o preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a 

Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os quantitativos dos equipamentos contratados, sempre 

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

publicado no site do Sesi/Senai do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

Parágrafo segundo: Não haverá reajuste contratual. 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 
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seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

Sesi/Senai por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

Será cabível pena de advertência os casos de não atendimento as solicitações da fiscalização do Sesi/Senai e 

nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

a) 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 equipamentos efetivamente 

atrasados na entrega e ensejando a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

b) 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 Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

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

contratado e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

d) 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 

Sesi/Senai. 

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 Sesi/Senai. 

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. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Prazo para entrega dos equipamentos é de até 60 dias corridos contados do recebimento da ORDEM DE 

COMPRA pela CONTRATADA. 

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados da assinatura do presente instrumento. 

Para a proponente VENCEDORA do lote, deverá informar ao SAF (saf@fiepr.org.br) o cronograma de entregas 

dos equipamentos por unidade em até 15 (quinze) dias após os pedidos de compra (PED). Após a primeira 

informação de entrega, deverá obrigatoriamente ser atualizado o status das entregas e ações corretivas, no caso 

de atraso, semanalmente ao SAF. 
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Pedidos com mais de 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, sem justificativa, serão CANCELADOS e a 

proponente sofrerá as penalidades previstas no Edital.  

 

CLÁUSULA NONA – 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 Sesi/Senai; 

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 nas especificações fornecidas. 

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pela execução do 

objeto deste contrato, devendo o Sesi/Senai ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas 

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Se, por motivos imperiosos e justos, o Sesi/Senai 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 DÉCIMA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos equipamentos fornecidos, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância CONFORME 

TABELA ABAIXO:   

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

1 009825 

Mini Desk Tipo 1 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 162 R$ xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 009826 

Mini Desk Tipo 2 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 338 R$ xx R$ xx 
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ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

3 009827 

Mini Desk Tipo 3 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 60 R$ x R$ x 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

4 009828 

Desk SFF Tipo 4 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 221 R$ x R$ 1.573.343,20 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

MÁXIMO 
UNITARIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

5 009830 

Monitor Tipo 1 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 5 R$ xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

6 009831 

Monitor Tipo 2 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 72 R$ xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

7 009822 

Notebook Tipo 1 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 81 R$xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

8 009823 Notebook Tipo 2 UN 1519 R$ xx R$ xx 
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Conforme 
descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

9 009824 

Notebook Tipo 3 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 17 R$ xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

10 003853 

Notebook Tipo 4 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 3 R$ xx R$ xx 

 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

(do item no 
ERP) 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

11 009829 

Workstation 
Conforme 

descritivo completo 
disposto no Anexo I 

do Edital 

UN 2 R$ xx R$ xx 

 
 

 

Sendo realizado em 01 (uma) parcela, com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de 

emissão do documento fiscal, bem como da entrega do equipamento devidamente aprovado pelo gestor do 

contrato. 

Os pagamentos serão realizados, desde que o objeto deste contrato tenha sido executado e previamente 

aprovado pela Fiscalização do Sesi/Senai. 

Os valores devidos pelo Sesi/Senai serão depositados em conta bancária de titularidade da CONTRATADA 

cadastrada no Sistema de Compras do Sesi/Senai. É de responsabilidade da CONTRATADA a atualização de 

dados cadastrais no Sistema de Compras do Sesi/Senai. 

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. 

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada das 

Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, estadual e municipal, bem como dos Comprovantes de 
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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 DÉCIMA PRIMEIRA – 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, em 02 (duas) vias, conforme Anexo IV, 

indicado no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada através da RFB nº 1540, de 05 de 

janeiro de 2015.  

d) Para as empresas optantes por outro regime de tributação, que se enquadrem como: a) Instituto de educação 

e Entidade Beneficente de Assistência Social ou b) Entidades sem fins lucrativos, conforme constante no INCISO 

III e IV do art. 4º da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, deverão apresentar, no ato da assinatura do 

contrato, declaração devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, em 02 

(duas) vias, conforme Anexo II (a) e Anexo III (b), respectivamente, indicados no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 

de janeiro de 2012, alterada através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015.  

 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação do objeto deste certame.  

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo Sesi/Senai e o Sr. (nome do 

responsável da empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do 

CONTRATADO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste 

contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao 

Sesi/Senai, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

Ao Sesi/Senai 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 Sesi/Senai para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS   
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As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a 

execução do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento 

da finalidade a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e 

segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais) e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – 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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Ainda, devido a inclusão da Minuta contratual, faram parte os Anexos abaixo: 

 

ANEXO VI – MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR ASSINATURA 
DIGITAL/ELETRÔNICA DE CONTRATOS DE DESPESA DO SISTEMA FIEP 

 

 
Dos Conceitos 

 

I. A Assinatura Eletrônica utiliza-se de evidências para comprovar o ato de assinar o documento. O 

procedimento é feito em tela utilizando a grafia da assinatura através do uso do mouse, caneta touch ou o 

próprio dedo do assinante. A comprovação é realizada automaticamente com base na data e hora da 

assinatura, a geolocalização e o endereço de IP do dispositivo eletrônico (computador, notebook, tablet, 

smartphone) do assinante. Qualquer pessoa poderá ver que o documento foi assinado eletronicamente, 

quem o assinou e as respectivas evidências. 

II. A Assinatura Digital é realizada com uso do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil representado pelo token de validação via e-CPF 

ou e-CNPJ.  

 

Da Aplicação 

 

III. O Sistema FIEP utiliza o portal de assinaturas  localizado no endereço eletrônico 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br. 

IV. Se optado pela assinatura digital os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ fazer cadastro no portal de assinaturas do Sistema FIEP e possuírem certificado digital válido, 

para que consigam assinar digitalmente. No portal de assinaturas, os signatários devem seguir 

o passo-a-passo para a realização do cadastro e de posse do certificado digital válido, 

assinarem o documento; 

➢ o(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar 

contrato em nome da CONTRATADA e a testemunha deverão possuir e-CPF. A assinatura 

através do e-CNPJ da CONTRATADA será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) 

pessoa(s) física(s) indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa; 

➢ as medições e demais documentos necessários ao processo de pagamento, serão assinados 

digitalmente pelo sócio administrador ou procurador com poderes específicos para tal ou ainda 

pelo responsável técnico, indicado como fiscal, mediante uso do e-CPF. 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento e posterior assinatura. 

V. Se optado pela assinatura eletrônica os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br


 

 

 
 

COMUNICADO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3.0214/2020 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

11 / 21 

➢ Neste procedimento não é necessário realizar cadastro prévio no Portal de Assinaturas do 

Sistema Fiep. Basta que o signatário clique diretamente no link “Assinar documento” que será 

enviado via e-mail. 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento. 

➢ Após ler o conteúdo do documento, o signatário deve clicar no botão “Assinar”, localizado na 

área central inferior desta mesma página. A ação de assinar eletronicamente o documento é 

efetivada. 

➢ Caso o signatário clique novamente no link para efetivar a assinatura, o Portal de Assinaturas 

apresentará mensagem na parte superior central da tela informando a mensagem “Documento 

já assinado”, além de apresentar em tela um resumo das ações realizadas, como nome de 

quem enviou o documento para assinatura, o nome do signatário que o assinou, a data e 

horário em que a assinatura ocorreu e o status do documento. É possível clicar no botão 

“baixar” para ter a visualização completa do protocolo de assinaturas.  

VI. O Sistema FIEP fará upload do(s) documento(s) a ser(em) assinado(s) para o site do portal de assinaturas. 

Os signatários indicados no ANEXO VII serão notificados pelo e-mail no-reply@portaldeassinaturas.com.br 

de que há documento aguardando assinatura.  

VII. As assinaturas digital e eletrônica podem ser utilizadas em um mesmo documento. Isto acontece a partir da 

ciência que o Sistema Fiep possui sobre o tipo de assinatura a ser realizado, conforme ANEXO VII. 

VIII. O signatário deverá verificar o documento e assiná-lo digitalmente ou eletronicamente. Após assinatura o 

documento será direcionado automaticamente para o próximo signatário ou para o Sistema FIEP como 

concluído.  

IX. Ambos os procedimentos de assinatura são juridicamente válidos, considerando a aceitabilidade entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

X. Todas as assinaturas realizadas no Portal são criptografadas, protegendo todas as suas informações e 

garantindo que os seus documentos não sejam alterados. 

XI. É possível compartilhar com qualquer interessado o status e/ou histórico de assinaturas do documento 

através da divulgação do “Código para verificação”, descrito no protocolo de assinaturas, através do link 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA 
ASSINATURA DE DOCUMENTOS E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, estabelecida em __________________________, presta com exatidão todas as 

informações necessárias com guarda e sigilo na utilização da assinatura eletrônica ou digital, não contestando 

qualquer hipótese de alegação indevida das assinaturas, indicando abaixo os responsáveis por cada ação. 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO  / TERMOS ADITIVOS / NOTIFICAÇÕES 

Sócio(s) Administrador(es) ou Procurador(es) (detentor de poderes para firmar contrato em nome da 

adjudicatária): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(   ) e-CNPJ 

(   ) e-CPF 

(   ) Assinatura Eletrônica 

Nome completo CPF E-mail  Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

Testemunha (responsável pela assinatura do contrato): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

MEDIÇÕES (somente para os casos de prestação de serviços) 

Responsável pelo envio e assinatura de toda documentação referente a pagamento: 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

 

 

 

______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura – Sistema Eletrônico  

 

a) DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 16/11/2020 
b) DATA FINAL DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas, do dia 24/11/2020 
c) ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:15 horas, do dia 24/11/2020  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial da empresa arrematante 

a) Informar MARCA e MODELO do produto. 

 

3. Prazo de validade da proposta  

No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

Para o item 01: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members
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Para o item 02: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 03: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members


 

 

 
 

COMUNICADO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3.0214/2020 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

15 / 21 

identificação em português ou inglês; 
1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 

técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 04: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members
http://www.trustedcomputinggroup.org/members
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exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 07: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 08: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 
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1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 09: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
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especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

Para o item 10: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members
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meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  
 

 

Para o item 11: 

1.1. Indicar MARCA e MODELO do item ofertado. 
1.2. As proponentes deverão apresentar catálogos ou prospectos ou folders ou links da internet dos 

equipamentos cotados para os itens 02, devendo os documentos estarem preferencialmente em 
linguagem portuguesa (Brasil), para análise dos técnicos. 

1.3. Deverão apresentar os seguintes documentos, nessa ordem, com os destaques grifados para facilitar a 
conferência: 

1.3.1. Todos os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa e estar em linha atual de fabricação, 
comprovados através de declaração do Fabricante do equipamento; 

1.3.2. A proponente deverá anexar declaração do Fabricante do equipamento, declarando que o 
equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de 
fabricação; 

1.3.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do Fabricante, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados; 

1.3.4. Deve vir o catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características 
técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo 
que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a 
identificação em português ou inglês; 

1.3.5. Caso os catálogos técnicos do item anterior não apresentem alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverão ser anexadas declarações do 
fabricante, manuais e certificações, completando estas informações, em português ou inglês; 

1.3.6. Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o microcomputador, em 
conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004; 

1.3.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que 
especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER ou CONTRIBUTOR. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members ; 

1.3.8. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o 
fabricante do equipamento são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) 
que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 
especificação para TIC; 

1.3.9. Certificação EPA Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT na categoria Silver ou superior. A 
exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

1.3.10. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas.  

 
 

O Sesi/Senai se reserva o direito de promover quaisquer diligências que se façam necessárias a 

fim de verificar a veracidade e a precisão das informações fornecidas. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do Sesi/Senai 

Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Eletronico nº. 3.0214/2020 

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

E-mail: nadia.santos@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 20/11/20 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 23/11/20 às 18:00 horas. 
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6. Critério de julgamento  

MENOR PREÇO POR ITEM 

Finalizada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar no que se 

refere à compatibilidade do preço em relação ao estimado máximo para contratação bem como demais requisitos 

exigidos, e caso compatível, na sequência, verificará a habilitação do licitante conforme disposições expressas 

nesse instrumento convocatório. 

A proposta arrematante que, mesmo após o encerramento da fase de lances, ainda assim estiver acima 

do preço máximo estimado no Anexo I, será considerada desclassificada. 

 

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de emissão da Nota 

Fiscal/fatura, 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 os dados atualizados no Sistema de Compras da 

CONTRATANTE, inclusive a conta bancária de titularidade da CONTRATADA, 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) 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. 
e) 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/FATURAS DEVE OCORRER APENAS ENTRE OS DIAS 

01 A 19 DE CADA MÊS.  

8. Dados para o faturamento 

Será informado no pedido de compra 

 

9. Local(ais) de entrega 

Será informado no pedido de compra 

 

10. Formalização da Contratação 

ORDEM DE COMPRA (OC), conforme MINUTA (ANEXO IV)  

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO, anexo a este comunicado 

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

 

11. 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, em 02 (duas) vias, 
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conforme Anexo IV, indicado no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada através da 

RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015.  

d) Para as empresas optantes por outro regime de tributação, que se enquadrem como: a) Instituto de 

educação e Entidade Beneficente de Assistência Social ou b) Entidades sem fins lucrativos, conforme 

constante no INCISO III e IV do art. 4º da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, deverão apresentar, 

no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada pelo representante legal, contendo 

nome e CPF do mesmo, em 02 (duas) vias, conforme Anexo II (a) e Anexo III (b), respectivamente, 

indicados no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada através da RFB nº 1540, de 05 

de janeiro de 2015.  

 

12. 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 21339/2020. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação do fornecimento de equipamento 

13.1 O Prazo para entrega dos equipamentos é de até 60 dias corridos contados do recebimento da 

ORDEM DE COMPRA pela CONTRATADA. 

13.2 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados da assinatura do presente 

instrumento. 

13.3 Para a proponente VENCEDORA do lote, deverá informar ao SAF (saf@fiepr.org.br) o cronograma de 

entregas dos equipamentos por unidade em até 15 (quinze) dias após os pedidos de compra (PED). 

Após a primeira informação de entrega, deverá obrigatoriamente ser atualizado o status das entregas 

e ações corretivas, no caso de atraso, semanalmente ao SAF. 

13.4 Pedidos com mais de 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, sem justificativa, serão CANCELADOS e a 

proponente sofrerá as penalidades previstas no Edital. 

 

14. Reajuste contratual 

NÃO HÁ. 

 

15. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita técnica do Sesi/Senai 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 

 

16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

NÃO HÁ. 

 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  

 

 

 


