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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR do Departamento Regional do Paraná adiante designado 

simplesmente Sesi, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo 

Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme seu Regulamento 

de Licitações e Contratos, 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, 11/05/2011, 23/12/2011 e com observância às condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.  

1.2 O Sistema Eletrônico a ser utilizado no presente Pregão é o do Banco do Brasil S.A., denominado 

Licitações-e, constante na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br; 

1.3 DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 23/06/2020. 

1.4 DATA FINAL DAS PROPOSTAS: até às 13h30min horas, do dia 01/07/2020  

1.5 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14h do dia 01/07/2020. 

1.6 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro do Sesi, mediante inserção e monitoramento dos dados 

gerados ou transferidos na página eletrônica do Banco do Brasil S.A. Licitações-e www.licitacoes-

e.com.br. 

1.7 O encerramento da fase de lances pelo Pregoeiro ocorrerá quando se verificar que não há mais disputa 

efetiva entre os licitantes, momento a partir do qual terá início o tempo randômico para encerramento da 

sessão. 

1.8 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

 

2. OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM 

TECIDO HIGIENIZÁVEL, PERSONALIZADAS, DE USO DIÁRIO, PARA O SESI/PR”, conforme descrito 

no ANEXO I. 

 

3. CREDENCIAMENTO 

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

exigências constantes deste Edital, e seus anexos, e que obtiverem credenciamento junto ao site do 

Licitações-e, conforme item 3.2; 

3.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis). As solicitações de credenciamento no Licitações-e podem 

ser obtidas através do endereço eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-

credenciamento.aop.  

3.3 Os Licitantes ou seus Representantes Legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 

provedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do Pregão.  

3.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop
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efetuada diretamente ou por representante. 

3.5 O credenciamento do Licitante e de seu Representante Legal junto ao sistema eletrônico implica 

responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica e jurídica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.6 Caso ocorra falha no provedor de internet dos proponentes, o Sesi não se responsabilizará. 

3.7 O mesmo representante não poderá participar ou ser credenciado em um mesmo item/lote por mais de uma 

empresa proponente. 

3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.8.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou 

liquidação; 

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

Judiciário; 

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

com o Sistema Fiep. 

3.8.4 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.  

3.8.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

 

4. CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DE PROPOSTAS 

4.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do fornecedor ao Sistema Eletrônico, 

mediante a inserção da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do referido sistema. 

4.2 O fornecedor assume como firmes e verdadeiras a(s) proposta(s) apresentada(s) e os lances. 

4.3 Até o encerramento do acolhimento das propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

4.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema estiver acessível aos 

fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

4.5.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão na forma eletrônica será suspensa pelo sistema e reiniciada somente após a comunicação 

aos fornecedores, no endereço eletrônico utilizado para divulgação; 

4.5.2 O pregoeiro irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de manter o pregão suspenso, caso 

verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame. 

 

5. PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

5.1 O licitante deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

5.2 A proposta eletrônica não deverá conter a identificação da empresa, sob pena de desclassificação. Esta 

determinação aplica-se também a outros documentos inseridos em anexo, caso solicitados. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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5.3 A proposta deverá conter, além das especificações técnicas, demais exigências e documentos 

complementares previstos no ANEXO II. 

5.4 O valor da proposta a ser encaminhado eletronicamente para o sistema deverá ser o previsto no critério de 

julgamento indicado no item 6 do ANEXO II. 

5.5 A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lances no 

sistema. 

5.6 O prazo para acolhimento das propostas estará previsto no item 1 do ANEXO II. 

5.7 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 ao alcance da realização do objeto do certame. 

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

apresentação. 

5.9 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 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 Sesi, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma 

integral e irretratável. 

5.10 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 no seu todo. 

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas. O sistema ordenará as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.2 Declarada aberta a sessão, não serão admitidos novos proponentes. 

6.3 O pregoeiro poderá suspender neste momento a sessão para envio das propostas comerciais para parecer 

técnico, onde a decisão será publicada no site do Sistema Fiep, indicando data e horário da continuidade 

do certame. 

6.4 Da decisão que desclassificar as propostas de preços caberá pedido de reconsideração à própria Comissão 

de Licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acompanhado da 

justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser 

disponibilizada no sistema eletrônico. 

6.5 O Pregoeiro decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, a ele cabendo 

registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos 

licitantes. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para avaliação do pedido de reconsideração, reabrindo-

a oportunamente para publicar a decisão e dar continuidade ao certame. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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6.6 Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

6.7 Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, devendo 

encaminhar os lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico e poderão oferecer lances sucessivos, 

observado o horário fixado. 

6.8 O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior 

ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

6.9 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

6.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro no sistema. 

6.11 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar a 

aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s). 

6.12 Finalizada a fase de disputa, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início prazo aleatório de até 30 

(trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

6.13 Encerrada a fase de lances o pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas 

a redução de preço, momento em que será reaberto o lote/item para que o proponente arrematante possa 

apresentar novo valor. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

6.14 O sistema informará a proposta de menor preço e a decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor. 

6.15 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado 

6.16 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

6.16.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 

relação   aos custos com indícios de inexequibilidade; 

6.16.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

6.16.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com outras Instituições; 

6.16.4 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: revendedores de 

suprimentos e fabricantes; 

6.16.5 Verificação de notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos/executados pelo proponente; 

6.16.6 Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 

6.16.7 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 

irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

6.16.8 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu 

valor global. 

6.17 Finalizada a fase de negociação, iniciar-se-á a fase de Habilitação, onde o arrematante deverá 

encaminhar para o e-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br em até 24 horas, os documentos de 

habilitação, indicados no item 7 deste edital e a proposta assinada, atualizada e definitiva, deduzido 

o mesmo desconto ofertado na fase de lances, sendo que o preço definitivo deverá ser o último 

registrado no sistema. 

mailto:licitacoes@sistemafiep.org.br
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6.18 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente com 

a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem 

possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade 

6.19 Havendo dúvida quanto aos documentos apresentados, poderá ser solicitado que a licitante apresente, no 

prazo estabelecido pela Comissão de Licitação do Sistema Fiep, os documentos originais de habilitação, 

podendo ser cópia autenticada ou cópia simples, desde que acompanhados dos originais para análise da 

Comissão. 

6.20 O Pregoeiro 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. 

6.21 Recebidos os documentos de habilitação no prazo indicado, o Pregoeiro fará a análise de acordo com 

critério de aceitabilidade previsto em Edital.  

6.22 Se a empresa que apresentou o menor preço for inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do 

edital, caberá à Comissão de Licitação juntamente com o Pregoeiro convocar o autor do segundo menor 

lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que 

atendam ao critério de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

6.23 O licitante devidamente habilitado será declarado vencedor, abrindo-se o prazo recursal conforme item 10 

do Edital. 

6.24 Finalizada a fase recursal, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente para a 

homologação e adjudicação. 

6.25 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão pública e 

lavradas em ata a ser gerada pelo sistema após a finalização dos trabalhos do Pregão. O resultado final do 

Pregão será divulgado via internet no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Após a declaração de arrematante, conforme determinação do Pregoeiro, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos de habitação: 

a) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO III, obrigatoriamente em papel timbrado da 

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

Geral 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. 

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

contemplar também o ICMS; 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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e) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda 

Municipal; 

f) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos nas alíneas 

“d” e “e” acima; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

i) 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; 

j) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

k) 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; 

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

exercício; 

m) 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 V; 

n) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

7.2 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.  

7.3 Os documentos de que trata o item 7.1 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 “c”. 

7.4 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital no prazo previsto no item 6.17 e que 

não atender as condições previstas no item 7.1 será considerada inabilitada.   

 

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 segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitação do Sesi, e-mail constantes no ANEXO II, 

poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

8.2 Caberá à Comissão de Licitação do Sesi decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

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

8.3 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. 

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

 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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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 Licitação do Sesi, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando 

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

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

julgamento deste certame. 

9.2.1 Poderá a Comissão de Licitação realizar diligência para averiguar a veracidade, existência ou validade 

de documento quando julgar necessária. A possibilidade do ato não faculta a apresentação da 

documentação exigida no edital pela empresa participante. 

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

propostas eletrônicas e quando não houver lances para o desempate. Havendo propostas iguais, será 

vencedora a empresa que enviou antes a sua proposta. Se mesmo assim continuarem empatadas, pois as 

propostas foram dadas em tempos exatamente iguais, o pregoeiro realizará um sorteio para promover o 

desempate.  

9.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas no item 17 deste edital. 

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.6 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 Sesi e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

10. RECURSO 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) 

dias úteis para apresentar as razões de recurso, através do e-mail estipulado no ANEXO II item 5, devendo 

ser apresentado em papel timbrado da empresa, em documento de formato PDF, redigido em português, 

sem rasuras, fundamentado, datado e assinado por representante legal, observado o prazo legal, até às 

18h do segundo dia útil, ou via correio (Avenida Cândido de Abreu, 200, Centro Cívico, CEP: 80.530-902, 

Curitiba – PR). Após a publicação do Recurso no site do Sistema Fiep, ficam as demais Licitantes, desde 

logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo e forma de apresentação do 

recurso, que começará a contar do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.2 Caso o proponente não apresente intenção de recurso via sistema Licitações-e, conforme preconiza o item 

10.1 no prazo ali estipulado, entende-se pelo declínio do direito de recorrer. 

10.3 O Pregoeiro analisará a intenção de recurso, podendo acatá-la ou não, devendo para tal justificar sua 

decisão. 

10.4 A falta de manifestação do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 10.1, importará em 

decadência desse direito. Por outro lado, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5 Não serão aceitos recursos com intuito meramente protelatório. Os recursos terão efeito suspensivo. 
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10.6 O recurso e a contrarrazão correspondente serão encaminhados para a autoridade competente do Sesi por 

intermédio do Pregoeiro, para serem submetidos à análise e decisão. 

10.7 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela 

prevista para a manifestação do § 3º do art. 22 do Regulamento de Licitações e Contratos Sesi. 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

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

 

12. PAGAMENTO 

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

conclusão da entrega do(s) produto(s) ou execução dos serviços, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura correspondente e após a aprovação do(s) produto(s), pela Fiscalização do Sesi. 

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 o Sesi, conforme dados constantes do ANEXO II. 

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

sendo que a assinatura do comprovante da conclusão da entrega do(s) produto(s) 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 entrega do(s) produto(s). 

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 O Sesi 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 não o aceitar dentro de 02 (dois) dias 

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

aceita, sujeitará esta às penalidades previstas no item 17 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 Sesi. 

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 Sesi. 

 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 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.  

15.2 Ficam excepcionados do disposto no caput do presente item 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 do Paraná, em parecer fundamentado, atendendo, 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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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) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para 

reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do item, etapa ou parcela, a ser acrescida 

ou suprimida nos quantitativos que se fizerem necessários, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, 

conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do Sesi. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo Sesi, independentemente de interpelação 

ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

16.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

16.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

16.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o Sesi a comprovar a impossibilidade da prestação do 

objeto, nos prazos estipulados; 

16.1.6 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao Sesi; 

16.1.7 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 Sesi;  

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

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

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

do contrato; 

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

16.2 Nas hipóteses das alíneas “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.5”, “16.1.6”, “16.1.7”, “16.1.8”, “16.1.9” e “16.1.10”, 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 Sesi e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no item 17 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 Sesi 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 Sesi e nos casos de infrações de menor gravidade 

17.3 Será cabível pena de multa: 

17.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% 
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(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente 

atrasados e ensejando a critério do Sesi, a rescisão contratual; 

17.3.2  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 Sesi, a rescisão contratual; 

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

objeto contratado e ensejando, a critério do Sesi, a rescisão contratual; 

17.3.4    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 Sesi. 

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 do Sesi. 

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 17, 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 

Sesi 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 

estabelecidas, o Sesi poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das demais 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do Sesi. 

19.5 Fica assegurado ao Sesi 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 Sesi, dando ciência aos 

interessados; 

c) Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) 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, ao Pregoeiro 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 

Sesi, durante a entrega do(s) produto(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do Sesi. 

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 o(s) produto(s) que não estejam de acordo com as 

especificações e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para Sesi. 

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

pedidos de esclarecimentos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e serão 

considerados os dias consecutivos. 

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

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

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

Licitação do Sesi 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.  

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, 15 de junho de 2020. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO HIGIENIZÁVEL, 

PERSONALIZADAS, DE USO DIÁRIO, PARA O SESI/PR 
 
 

VALOR TOTAL MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 288.000,00 
 
 

 
LOTE I: CURITIBA e REGIÃO METROPOLITANA (RMC)  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

 
01 

Máscara confeccionada em tecido tipo HELANCA 
higienizável, (composição próxima com Poliéster 65% e 
Algodão 35%) ou similar com qualidade equivalente ou 
superior. 

• Gramatura entre 250 a 300; 

• Tipo: Bico de Pato, que possuam proteção 
adequada a filtragem de gotículas expelidas 
enquanto se conversa, além de um conforto e 
designer anatômico; 

• Tamanhos: 
- Feminino nas dimensões com a máscara 

fechada 145 mm de altura, e 180mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

- Masculino nas dimensões com a máscara 
fechada 160 mm de altura, e 190mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

• Alça: Com alças do próprio tecido 
• Corte a laser/a frio 
• Impressão Silk no lado esquerdo com a marca SESI 
em branco; 

• Cor: Azul Cymk, próximo ao Pantone: 7707C 
HEXACROME #035e7F; 

• Tecido higienizáveis; 
•. Embaladas individualmente em saco plástico 

- Para envio, deverão estar acondicionadas em caixas 

ou sacos plásticos com 50 unidades cada, 25 de cada 

gênero. 

Produto 
Máscara 

Masculina 
 
 
 
 

Produto 
Máscara 
Feminina 

 
10.000 
 
 
 
 
10.000 

R$ 2,88 R$ 57.600,00 

 
 
Região Abrangente: Curitiba, Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do 
Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Dr. Ulysses, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul e Tunas do Paraná; Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo 
Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro, São José dos 
Pinhais e Tijucas do Sul. 
 
 
Local de entrega: Centro de Abastecimento do SESI: Rua Senador Accioly filho 2175 CIC – Curitiba 
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LOTE II: REGIÃO NORTE – LONDRINA  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

 
01 

Máscara confeccionada em tecido tipo HELANCA 
higienizável, (composição próxima com Poliéster 65% e 
Algodão 35%) ou similar com qualidade equivalente ou 
superior. 

• Gramatura entre 250 a 300; 

• Tipo: Bico de Pato, que possuam proteção 
adequada a filtragem de gotículas expelidas 
enquanto se conversa, além de um conforto e 
designer anatômico; 

• Tamanhos: 
- Feminino nas dimensões com a máscara 

fechada 145 mm de altura, e 180mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

- Masculino nas dimensões com a máscara 
fechada 160 mm de altura, e 190mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

• Alça: Com alças do próprio tecido 
• Corte a laser/a frio 
• Impressão Silk no lado esquerdo com a marca SESI 
em branco; 

• Cor: Azul Cymk, próximo ao Pantone: 7707C 
HEXACROME #035e7F; 

• Tecido higienizáveis; 
•. Embaladas individualmente em saco plástico 

- Para envio, deverão estar acondicionadas em caixas 

ou sacos plásticos com 50 unidades cada, 25 de cada 

gênero. 

Produto 
máscara 
Masculina 
 
 
 
 
Produto 
máscara 
Feminina  

10.000 
 
 
 
 
 
10.000 

R$ 2,88 R$ 57.600,00 

 
Região Abrangente:  Arapongas, Astorga, Cafera, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapita, 
Lupionópolis, Miraselva, Nossa Senhora das Graças, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabaudia, 
Alvorada do Sul, Assai, Bela Vista do Paraiso, Cambé, Figueira, Ibiporã, Jataizinho, Leopolis, Londrina, Nova 
América, Colina, Nova Santa Barbara, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Santa Cecilia do Pavão, São Jeronimo 
da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Tamarana, Ura, Apucarana, Arapua, 
Ariranha Do Ivai, Bom Sucesso, Borrazopolis, California, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes 
Rios, Ivaipora, Jandaia Do Sul, Jardim Alegre, Kalore, Lidianopolis, Lunardelli, Marilandia Do Sul, Marumbi, Maua 
Da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco Do Ivai, Rosario Do Ivai; Andirá, Bandeirantes, Cambará, 
Congoinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Nova Fátima, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio do 
Paraiso, Abatia, Barra do Jacaré, Carlopolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, 
Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatigua, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana 
do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz, Assaí.                
 
 
Local de entrega: Unidade SESI Londrina – Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 – Jardim dos Bancários – 
Londrina 
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Região Abrangente: Ângulo, Atalia, Colorado, Doutor Camargo, Florai, Floresta, Florida, Iguaracu, Itaguaje, 
Itambe, Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Melo, Nova Esperança, 
Ourizona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Ines, Santo Inacio, São João do Ivai, São 
Jorge D Oeste, São Pedro do Ivai, Sarandi, Uniflor, Alto Paraná, Amapora, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, 
Guairaca, Inaja, Itauna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova Aliança do Ivai, Nova Londrina, 
Paraiso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, 
Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivai, Santa Monica, Santo Antonio do Caiua, São Carlos do Ivai, 
São João do Caiua, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica. Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, 
Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbatai do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fenix, Goioere, Iretama, 
Janiopolis, Juranda, Luiziana, Mambore, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenario, Quinta do 
Sol, Rancho Alegre D'Oeste, Roncador, Ubirata, Cianorte, Cidade Gaucha, Guaporema, Indianopolis, Japura, 
Jussara, Rondon, São Manoel do Paraná, São Tome, Tapejara, Terra Boa, Tuneiras do Oeste, Alto Paraiso, 
Alto Piquiri, Altonia, Brasilandia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, 
Francisco Alves, Icaraima, Ipora, Ivate, Maria Helena, Mariluz, Nova Olimpia, Perobal, Perola, São Jorge do 
Ivaí, Tapira, Umuarama, Xambre. 
 
 
Local de entrega: Unidade SESI Maringá – Rua Antonio Carniel, 499 – Zona 5 – Maringá  

 
LOTE III: REGIÃO NOROESTE - MARINGÁ  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

 
01 

Máscara confeccionada em tecido tipo HELANCA 
higienizável, (composição próxima com Poliéster 65% 
e Algodão 35%) ou similar com qualidade equivalente 
ou superior. 

• Gramatura entre 250 a 300; 

• Tipo: Bico de Pato, que possuam proteção 
adequada a filtragem de gotículas expelidas 
enquanto se conversa, além de um conforto e 
designer anatômico; 

• Tamanhos: 
- Feminino nas dimensões com a máscara 

fechada 145 mm de altura, e 180mm de 
largura podendo variar para mais ou menos 
10mm em ambas dimensões. 

- Masculino nas dimensões com a máscara 
fechada 160 mm de altura, e 190mm de 
largura podendo variar para mais ou menos 
10mm em ambas dimensões. 

• Alça: Com alças do próprio tecido 
• Corte a laser/a frio 
• Impressão Silk no lado esquerdo com a marca SESI 
em branco; 

• Cor: Azul Cymk, próximo ao Pantone: 7707C 
HEXACROME #035e7F; 

• Tecido higienizáveis; 
•. Embaladas individualmente em saco plástico 

- Para envio, deverão estar acondicionadas em caixas 

ou sacos plásticos com 50 unidades cada, 25 de cada 

gênero. 

Produto 
máscara 

Masculina 
 
 
 
 

Produto 
máscara 
Feminina 

10.000 
 
 
 
 
 
10.000 

R$ 2,88 R$ 57.600,00 
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Região Abrangente: Anahy; Boa Esperança; Boa Vista Da Aparecida; Braganey; Cafelandia; Campo 
Bonito; Capitão Leonidas Marques; Cascavel; Catanduvas; Céu Azul; Corbélia; Diamante Do Sul; 
Guaraniaçu; Ibema; Iguatu; Lindoeste; Nova Aurora; Nova Laranjeiras; Santa Lucia; Santa Tereza Do Oeste; 
Três Barras Do Paraná; Vera Cruz Do Oeste; Foz Do Iguaçu; Itaipulândia; Matelândia; Medianeira; Missal; 
Ramilandia; Santa Terezinha De Itaipu; São Miguel Do Iguaçu; Serranópolis Do Iguaçu; Diamante D Oeste; 
Entre Rios Do Oeste; Marechal Candido Rondon; Mercedes; Nova Santa Rosa; Pato Bragado; Quatro 
Pontes; Santa Helena; São Jose Das Palmeiras; Assis Chateaubriand; Formosa Do Oeste; Guaira; Iracema 
Do Oeste; Jesuítas; Maripa; Ouro Verde Do Oeste; Palotina; São Pedro Do Iguaçu; Terra Roxa; Toledo; 
Tupassi 
 
 
Local de entrega: Unidade SESI Cascavel – Rua Heitor Stockler de França, 161 – Maria Luiza - Cascavel 
 
  

 
LOTE IV: REGIÃO OESTE - CASCAVEL  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

 
01 

Máscara confeccionada em tecido tipo HELANCA 
higienizável, (composição próxima com Poliéster 65% 
e Algodão 35%) ou similar com qualidade equivalente 
ou superior. 

• Gramatura entre 250 a 300; 

• Tipo: Bico de Pato, que possuam proteção 
adequada a filtragem de gotículas expelidas 
enquanto se conversa, além de um conforto e 
designer anatômico; 

• Tamanhos: 
- Feminino nas dimensões com a máscara 

fechada 145 mm de altura, e 180mm de 
largura podendo variar para mais ou menos 
10mm em ambas dimensões. 

- Masculino nas dimensões com a máscara 
fechada 160 mm de altura, e 190mm de 
largura podendo variar para mais ou menos 
10mm em ambas dimensões. 

• Alça: Com alças do próprio tecido 
• Corte a laser/a frio 
• Impressão Silk no lado esquerdo com a marca SESI 
em branco; 

• Cor: Azul Cymk, próximo ao Pantone: 7707C 
HEXACROME #035e7F; 

• Tecido higienizáveis; 
•. Embaladas individualmente em saco plástico 

- Para envio, deverão estar acondicionadas em caixas 

ou sacos plásticos com 50 unidades cada, 25 de cada 

gênero. 

Produto 
máscara 

Masculina 
 
 
 
 

Produto 
máscara 
Feminina 

10.000 
 
 
 
 
 
10.000 

R$ 2,88 R$ 57.600,00 
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Região Abrangente: Ampere; Bela Vista Do Caroba; Bom Jesus Do Sul; Perola D Oeste; Pinhal De São 
Bento; Pranchita; Realeza; Santa Izabel Do Oeste; Santo Antonio Do Sudoeste; Barracao; Capanema; 
Eneas Marques; Flor Da Serra Do Sul; Francisco Beltrão; Manfrinopolis; Marmeleiro; Nova Esperança Do 
Sudoeste; Nova Prata Do Iguaçu; Planalto; Renascença; Salgado Filho; Salto Do Lontra; Boa Esperança Do 
Iguaçu; Cruzeiro Do Iguaçu; Dois Vizinhos; Espigão Alto Do Iguaçu; Quedas Do Iguaçu; São Joao; São 
Jorge D Oeste; Vere; Clevelandia; Coronel Domingos Soares; Honorio Serpa; Mangueirinha; Palmas; Bom 
Sucesso Do Sul; Chopinzinho; Coronel Vivida; Itapejara D Oeste; Mariopolis; Pato Branco; Saudade Do 
Iguaçu; Sulina; Vitorino 
 
 

Local de entrega: Unidade SESI Francisco Beltrão – Rua União da Vitoria, 66 – Miniguaçu – Francisco 

Beltrão  

  
LOTE V: REGIÃO SUDOESTE – FRANCISCO BELTRÃO  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

 
01 

Máscara confeccionada em tecido tipo HELANCA 
higienizável, (composição próxima com Poliéster 65% e 
Algodão 35%) ou similar com qualidade equivalente ou 
superior. 

• Gramatura entre 250 a 300; 

• Tipo: Bico de Pato, que possuam proteção 
adequada a filtragem de gotículas expelidas 
enquanto se conversa, além de um conforto e 
designer anatômico; 

• Tamanhos: 
- Feminino nas dimensões com a máscara 

fechada 145 mm de altura, e 180mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

- Masculino nas dimensões com a máscara 
fechada 160 mm de altura, e 190mm de largura 
podendo variar para mais ou menos 10mm em 
ambas dimensões. 

• Alça: Com alças do próprio tecido 
• Corte a laser/a frio 
• Impressão Silk no lado esquerdo com a marca SESI 
em branco; 

• Cor: Azul Cymk, próximo ao Pantone: 7707C 
HEXACROME #035e7F; 

• Tecido higienizáveis; 
•. Embaladas individualmente em saco plástico 

- Para envio, deverão estar acondicionadas em caixas 

ou sacos plásticos com 50 unidades cada, 25 de cada 

gênero. 

Produto 
máscara 

Masculina 
 
 
 
 

Produto 
máscara 
Feminina 

10.000 
 
 
 
 
 
10.000 

R$ 2,88 R$ 57.600,00 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1. A proponente deverá fornecer o objeto, conforme especificação técnica descrita no Anexo I e, após a 
homologação do certame e assinatura do contrato, o serviço terá início imediato a contar da data de 
recebimento da Ordem de Compra. 
2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
3. As peças deverão ser entregues no endereço indicado em cada lote e no item 9, Anexo II , sendo que 
as mesmas devem estar embaladas em sacos plásticos transparentes individualmente, contendo uma 
etiqueta informando para qual tipo de usuário se masculino ou feminino, após, acondicionar em outra 
embalagem plástica com 50 unidades, contendo 25 tipos para cada usuário. 
4. As máscaras em caso de desacordo com as especificações constantes no Edital, devem ser corrigidas, 
refeitas ou substituídas no prazo fixado pelo gestor do Contrato, às custas do Contratado, e no caso de 
não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados, podendo o proponente sofrer multa 
contratual. Cabe ao gestor do Contrato avaliar o caso concreto para fixar prazo para as correções.  
5. Os serviços deverão ser prestados no endereço do Contratado. 

6. Obrigações: 
6.1 São obrigações do Contratado: 

6.1.2 - Executar os serviços conforme especificações com o perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução 
do objeto do Contrato; 
 6.1.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo gestor do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

6.1.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.1.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 

Contratante; 

6.1.6 - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificações exigidas; 

6.1.7 - Manter atualizado os seus dados no Cadastro de Fornecedores do SESI; 

 

6.2 São obrigações do Contratante: 
6.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato e exigir o cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 
6.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido, com as 
especificações, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
6.2.3 - Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 
6.2.4 - Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital;  
6.2.5 - Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 
6.2.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado; 
6.2.7 – Disponibilizar a logo do SESI para inserção na máscara; 
6.2.8 - Quando da homologação do certame o SESI ficará com a responsabilidade do envio da logo em 
alta definição, bem como, com a orientação de utilização da marca.  
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ANEXO I-A  
 

MODELO DAS MÁSCARAS 
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ANEXO I-B 
 

LOGOMARCA DO SESI 
 
 
 
 

 
 

Quando da homologação do certame, o SESI ficará com a responsabilidade do envio da logomarca 
em alta definição, bem como, com a orientação de utilização da marca.  
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ANEXO I-C 

DIMENSÃO DAS MÁSCARAS 
 
 

FEMININO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Podendo variar mais ou menos 10mm, tanto na altura quanto na largura 
 
 

MASCULINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
OBS: Podendo variar mais ou menos 10mm, tanto na altura quanto na largura 

  
16

0
m

m
 

  180mm 

  
14

5
m

m
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura – Sistema Eletrônico  

 

a) DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 23/06/2020. 
b) DATA FINAL DAS PROPOSTAS: às 13h30min, do dia 01/07/2020  
c) ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14h, do dia 01/07/2020.  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

NÃO HÁ 

 

3. Prazo de validade da proposta  

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

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando já ter executado/fornecido objeto similar ou compatível ao descrito no Anexo I. No(s) 

atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos, nome 

completo do representante legal, telefone e assinatura do responsável da empresa que está 

fornecendo o atestado. 

 

Obs.: Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente 

com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem 

possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade. 

Havendo dúvida quanto aos documentos apresentados, poderá ser solicitado que a licitante apresente, no 

prazo estabelecido pela Comissão de Licitação do Sistema Fiep, os documentos originais de habilitação, 

podendo ser cópia autenticada ou cópia simples, desde que acompanhados dos originais para análise da 

Comissão. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do Sesi 

Título da correspondência/e-mail: Edital de Pregão Eletrônico nº 2.0311/2020 

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 29/06/2020 às 18h e as respostas 

poderão ser fornecidas até o dia 30/06/2020 às 18h. 

 

6. Critério de julgamento  

MENOR PREÇO POR LOTE 

 

a) 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. 

b) 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. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no 

Sistema de Compras do Sesi, 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 

Serão informados na Ordem de Compra 

 

9. Local de entrega 

Lote I - Curitiba e Região Metropolitana: Centro de Abastecimento do SESI: Rua Senador Accioly 

filho 2175 CIC - Curitiba 

Lote II Região Norte: Unidade SESI Londrina – Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 – Jardim dos 

Bancários – Londrina  

Lote III Região Noroeste: Unidade SESI Maringá – Rua Antonio Carniel, 499 – Zona 5 – Maringá 

Lote IV Região Oeste: Unidade SESI Cascavel – Rua Heitor Stockler de França, 161 – Maria Luiza 

- Cascavel 

Lote V Região Sudoeste: Unidade SESI Francisco Beltrão – Rua União da Vitoria, 66 – Miniguaçu 

– Francisco Beltrão 

10. Formalização da Contratação 

ORDEM DE COMPRA (OC), conforme MINUTA  

a) 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, 

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. 

 

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

orçamentária do Sesi, para o ano em curso, previsto no processo 20886/2020. 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação  

a) Fica estabelecido que a entrega do objeto contratual será parcelada, sem interrupção e prorrogação, 

contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra, conforme abaixo: 

a.1) Até 07 (sete) dias corridos para entrega de 25% do total de cada lote, sendo divididas 

igualmente entre máscaras femininas e masculinas; 

a.2) Até 14 (quatorze) dias corridos para entrega de 25% do total de cada lote, sendo divididas 

igualmente entre máscaras femininas e masculinas; 

a.3) Até 21 (vinte e um) dias corridos para entrega de 25% do total de cada lote, sendo divididas 

igualmente entre máscaras femininas e masculinas;  

a.4) Até 28 (vinte e oito) dias corridos para entrega de 25% do total de cada lote, sendo divididas 

igualmente entre máscaras femininas e masculinas. 

 

b) A depender da capacidade do contratado, o objeto pode ser entregue com antecipação aos prazos 

informados na alínea “a”, acima. 

 

14. Reajuste contratual 

NÃO HÁ 

15. Visita Técnica 

NÃO HÁ 

16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

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

solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s). As amostras deverão ser apresentadas em até 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 

 

• A solicitação de Amostras será formalizada mediante publicação de Comunicado no site do Sistema 

Fiep, convocando o proponente arrematante para sua apresentação conforme prazo descrito acima. 

 

• Após apresentação do material solicitado, o mesmo será encaminhado à unidade técnica 

demandante para análise, verificando-se os seguintes critérios: 

a) Qualidade; 

b) Conformidade com Edital. 

 

• Os demais participantes do processo licitatório poderão realizar vistas às amostras entregues pela 

empresa arrematante, mediante agendamento de data via e-mail. 

 

• Caso a amostra seja reprovada, a empresa arrematante será desclassificada, nos termos do item 

6.22 do edital. 

 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – 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 Pregão Eletrônico 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 Sesi 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 Sesi. 

 

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. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 202x. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MINUTA DA ORDEM DE COMPRA 
 
 

Ordem de Compra: OC-2.0XXXX 
    

 

    
 

Emissão: 

 

XX/XX/201X 
Dados para Faturamento:  Fornecedor: 

            SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  

AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-
PR 80530-902  
TELEFONE:  
CNPJ: 038020180001-03 
Requisitante: XXXXXXXX -  

e-mail@sistemafiep.org.bre-mail 
Comprador: XXXXXXXXXXXXXXX  

e-mail@sistemafiep.org.br 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RUA XXXXXXXXX,Nº- BAIRRO CONCORDIA-UF XXXXX  
TELEFONE:  
Email: XXXXXXXX 
CNPJ: XXXXXXXXX  

Frete: CIF   Data Entrega: XX/XX/2019  

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, CENTRO CIVICO, CURITIBA  

Linha Item Descritivo Curto CFOP NCM CS Quant. Unidade R$ Unitário R$ Total Requisição  

1 022268 

SACOCHILA NYLON 
210 41X35CM 
MODELO SACO 
C/ALCA 

2.556 42029200  2000 UN 2.99 5,980.00 2.19.48287  

Descritivo Completo: 
022268 - SACOCHILA NYLON 210 41X35CM MODELO SACO C/ALCA 

2 022268 

SACOCHILA NYLON 
210 41X35CM 
MODELO SACO 
C/ALCA 

2.556 42029200  6000 UN 2.99 17,940.00 2.19.48287  
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ANEXO V – 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 

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 202X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

http://www.sistemafiep.org.br/

