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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, adiante 

designados simplesmente SESI/SENAI, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, 

está promovendo Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 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, e com observância às condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

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

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

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

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

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SESI/SENAI não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais 

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

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

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

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 Os documentos referentes ao credenciamento deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, NÃO 

DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena de aplicação do item 3.5 deste 

Edital, se a Comissão de Licitações do SESI/SENAI achar conveniente. Os documentos referentes ao 

credenciamento farão parte integrante do processo de licitação. 

3.3 No dia da sessão de abertura, o representante da proponente deverá se apresentar para credenciamento junto 

ao Pregoeiro, munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação; 

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

ofertas e lances de preços, rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, 

interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir 

da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, por escrito ou oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada.  

c) Cópia do Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social. 

3.4 Os proponentes poderão utilizar o modelo de Procuração de acordo com o ANEXO III ou, caso optem por 

instrumento próprio, o mesmo deverá conter, no mínimo, a outorga dos poderes nele estabelecidos. 

3.5 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou a ausência do representante 

não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da proponente. Contudo, não serão 

aceitos lances verbais, nem manifestação em nome da proponente nesta disputa. 
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3.6 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

proponente, salvo quando se tratar de itens (se critério de julgamento for por itens) ou lotes (se critério de 

julgamento for por lotes) diferentes. O mesmo representante não poderá participar ou ser credenciado em um 

mesmo item/lote por mais de uma empresa proponente. 

3.7 É indispensável a presença da proponente ou seu representante legal até o final da sessão pública do licitação, 

para que possa exercer os atos referentes ao certame. 

3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

4.8.1 Empresas em estado de falência, em processo de recuperação judicial, de concurso de credores, de 

dissolução ou liquidação; 

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

com o SISTEMA FIEP. 

4.8.3 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; 

4.8.4 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.9 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados nos itens 3, 4 e 5, 

em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos 

envelopes, desde que acompanhado do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para 

efeitos da presente licitação. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO N° XXX/20XX. 

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

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

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

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

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

seguintes informações: 

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

I; 

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

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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. 

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

apresentação. 

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

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

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

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/SENAI, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral e 

irretratável. 

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

SESI/SENAI e por técnicos designados para tal fim. 

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

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, as que 

apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente 

inexequíveis no seu todo. 

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

edital.  

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste 

edital, em envelope devidamente fechado. 

5.2 Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do 

credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no ENVELOPE Nº 02. 

5.3 O envelope deverá conter a seguinte descrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO N° XXX/20XX. 

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

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

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

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

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

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

instrumento de mandato para tal função; 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

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

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

contribuições previdenciárias. 

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

contemplar também o ICMS; 

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

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

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 5.4 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

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

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

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

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

consolidados; 

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

exercício; 

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

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

Comércio Exterior.  

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

“não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos”, conforme modelo 

constante do ANEXO VII; 

p) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício social devidamente registrado, ou 

balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da 

empresa e devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador habilitado. As 

respectivas demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento 

do Livro Diário do exercício correspondente, devidamente registrado no órgão competente. Para aquelas 

empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED, será aceito o Recibo de Entrega 

de Livro Fiscal, acompanhado das Demonstrações Financeiras geradas a partir do próprio SPED, 

devidamente assinadas pelo represente legal da empresa e contador. 

q) Comprovar situação financeira da empresa através do cálculo contábil que se segue: 
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ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante = 1 (maior ou igual a um) 

Considerar-se-á idônea financeiramente a licitante que apresentar balanço patrimonial demonstrando o Índice 

de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1 (um).  

r) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 159.900,00 (cento e 

cinquenta e nove mil e novecentos reais); 

s) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

5.5 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 5.4, em 

original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos 

envelopes, desde que acompanhado do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para 

efeitos da presente licitação. 

5.6 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.  

5.7 Os documentos de que trata o item 5.4 devem ser da unidade da proponente, que efetivamente realizará o 

objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que respeita ao documento descrito no item “d”. 

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

no item 6 será considerada inabilitada como proponente.   

 

6. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 

6.1 O pregão será realizado em sessão pública de forma presencial conduzida por Pregoeiro. 

6.2 Será permitida a participação ativa de apenas um representante de cada licitante nas reuniões da presente 

licitação, especificamente designado no momento do credenciamento. 

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

6.4 O Pregoeiro e sua equipe de apoio realizarão os procedimentos iniciais pertinentes, com respeito ao: 

a) Credenciamento dos representantes legais das proponentes interessadas em participar deste Pregão; 

b) Recebimento dos envelopes nº. 1 - Proposta de Preços e nº. 2 - Documentação de Habilitação; 

c) Abertura, verificação da conformidade e rubrica dos documentos apresentados no envelope nº. 1; 

d) 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. 

e) Exame da conformidade técnica das propostas; 

f) Se a análise dos documentos contidos no envelope n. 01 necessitar ser mais detalhada, a Comissão de 

Licitações do SESI/SENAI marcará nova data para continuidade da Licitação. 

6.5 O Pregoeiro poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e posteriormente 

abrindo o envelope de proposta de preços, nos termos do artigo 17 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SESI/SENAI. 

6.6 O Pregoeiro classificará para a fase de lances a proponente autora da proposta de menor preço, dentro do 
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critério de julgamento apontado no ANEXO II, e todas aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 15% (quinze por cento) em relação à de menor preço. 

6.7 Quando não forem classificadas, no mínimo, 03 (três) propostas para a fase de lances, na forma definida no 

subitem 6.6, o Pregoeiro classificará a de menor preço e as duas melhores propostas de preços subsequentes, 

desde que atendam às demais condições definidas neste Edital. 

6.8 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 6.6 e 6.7, não integrarem a lista de classificadas 

para a fase de lances verbais, também serão consideradas desclassificadas do certame. 

6.9 No caso de empate das propostas de preços, e estas se enquadrarem no disposto dos subitens anteriores, 

todas serão consideradas para efeito de classificação. 

6.10 A classificação de apenas duas propostas de preços não inviabilizará a realização da fase de lances verbais. 

6.11 As proponentes classificadas darão início à etapa de apresentação dos lances verbais, iniciando-se a partir do 

autor da proposta de maior preço e prosseguindo-se com os demais em ordem decrescente de classificação. 

Se as propostas forem iguais, o Pregoeiro procederá ao sorteio para determinação da ordem de oferta dos 

lances. 

6.12 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso 

ocorra. 

6.13 A desistência expressa do proponente em apresentar lance verbal até o final do procedimento, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14 Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor 

estimado para a aquisição do respectivo objeto. 

6.15 Na hipótese de comparecimento de uma única empresa, que apresente proposta válida, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente, para que seja obtida proposta mais vantajosa. 

6.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro e a Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI, constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, prosseguirá à 

abertura do envelope de habilitação da empresa que tiver ofertado o menor preço. 

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

caberá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI autorizar o Pregoeiro a 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. 

6.18 O Pregoeiro, observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, poderá aplicar as 

penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

6.19 Nas situações acima previstas, o Pregoeiro poderá, ainda, negociar diretamente com o proponente vencedor, 

para que seja obtida proposta mais vantajosa.  

6.20 Declarado o licitante vencedor, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI encaminhará o processo à 

autoridade competente para a homologação e adjudicação. 

6.21 A proponente declarada vencedora deverá confirmar a proposta de preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), após o encerramento deste 

Pregão, mediante a apresentação da proposta definitiva de preços, acompanhada da planilha com o novo valor 

global e os novos valores para cada um dos itens, deduzidos dos mesmos o desconto ofertado na fase de 

lances verbais do pregão. Para tanto, o preço global definitivo será aquele registrado na rodada final de lances 
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verbais do certame. Em casos de lotes, a empresa declarada vencedora deverá obrigatoriamente que 

apresentar a dedução dos descontos ofertados proporcionalmente para cada um dos itens do lote cujo tenha 

sido considerada vencedora. 

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

lavradas em ata, assinada por todos os participantes presentes. O resultado final do Pregão será divulgado via 

internet no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

7. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 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 Licitações do SESI/SENAI, fax ou e-mail constantes no 

ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

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

certame. 

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

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

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

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

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

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

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

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

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

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

julgamento deste certame. 

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

propostas escritas e quando não houver lances para o desempate. Havendo propostas economicamente 

vantajosas e que estejam em equivalência de condições, o SESI/SENAI procederá ao sorteio da proposta 

vencedora, a ser realizado durante a sessão do Pregão. 

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

estabelecidas no item 16 deste edital. 

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

8.6 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/SENAI e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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9.1 Da desclassificação das propostas de preços, somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão 

de Licitações do SESI/SENAI, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou 

por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-

lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

9.3 Da decisão da Comissão de Licitações do SESI/SENAI relativa ao pedido de reconsideração, não caberá 

recurso. 

9.4 Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, da decisão que declarar o licitante vencedor, salvo na 

hipótese de a inversão prevista no item 6.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que 

inabilitar o licitante. 

9.5 O licitante que puder vir a ter a sua situação prejudicada em razão do recurso interposto, poderá sobre ele se 

manifestar no prazo de 02 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação, pela Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI, da interposição do recurso. 

9.6 O acolhimento do recurso importará em invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.7 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, sendo levada a termo em Ata. 

9.8 O recurso deve ser, obrigatoriamente, apresentado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente redigido 

em português, sem rasuras, fundamentado e assinado por representante legal, observados os prazos legais. 

9.9 Os recursos serão encaminhados para a autoridade superior do SESI/SENAI, por intermédio do Pregoeiro, 

para serem submetidos à análise e decisão. 

9.10 Os recursos poderão ser julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua 

interposição, pela autoridade competente. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

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

 

11. PAGAMENTO 

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

da entrega do(s) produto(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a aprovação 

do(s) produto(s), pela Fiscalização do SESI/SENAI. 

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

decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

11.3 O faturamento deverá ser feito para o SESI/SENAI, conforme dados constantes do ANEXO II. 

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

sendo que a assinatura do comprovante da entrega do(s) produto(s) não implica na sua aprovação. 

 

12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

12.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a entrega do(s) produto(s). 

 

13. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

13.1 O SESI/SENAI formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não 

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

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

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

SESI/SENAI. 

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI/SENAI. 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A Contratada fica 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 instrumento contratual, 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. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI/SENAI, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI/SENAI a comprovar a impossibilidade da entrega do 

objeto, nos prazos estipulados; 

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI/SENAI; 

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

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

contrato ou pela Fiscalização do SESI/SENAI;  

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

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

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

contrato; 

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

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

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

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

publicado no site do SESI/SENAI e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

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

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 
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16.1 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/SENAI por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

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

atendimento as solicitações da fiscalização do SESI/SENAI e nos casos de infrações de menor gravidade; 

16.3 Será cabível pena de multa: 

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

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

ensejando a critério do SESI/SENAI, a rescisão contratual; 

16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI/SENAI, a rescisão 

contratual; 

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

objeto contratado e ensejando, a critério do SESI/SENAI, a rescisão contratual; 

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

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

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

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

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

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

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

16.5 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/SENAI. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

16.8 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/SENAI. 

16.9 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. 

 

17. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

17.1 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. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 
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e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

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

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

18.3 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/SENAI a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

estabelecidas, o SESI/SENAI poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

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

publicado no site do SESI/SENAI. 

18.5 Fica assegurado ao SESI/SENAI 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/SENAI, 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. 

18.6 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. 

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

SESI/SENAI, durante a entrega do(s) produtos(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SESI/SENAI. 

18.8 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. 

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

com as especificações e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para o SESI/SENAI. 

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

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

consecutivos. 

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

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

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

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

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

18.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem desclassificadas ou em caso de 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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inversão do procedimento sejam inabilitadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SESI/SENAI poderá providenciar 

a sua destruição. 

 

19. FORO 

19.1 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, 25 de Maio de 2018. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SESI/SENAI 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE CONFECÇÃO E SOLDAGEM PARA O PROJETO 
ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI PR 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PRAZO 

DE 
ENTREGA 

QTD
E 

PREÇO MÁXIMO 
UNITARIO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Escola Móvel Confecção 
Semirreboque de 15,0 metros de comprimento 2,6 
metros de largura e 4,2 metros de altura, sendo de 

dois eixos com suspensão pneumática, porta 
aviônica.com acionamento manual 

75 DIAS 01 R$ 1.410.000,00 
R$ 

1.410.000,00 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 

Especificações técnicas para Unidade Móvel de Confecção com fornecimento e instalação de todos os 
equipamentos e acessórios, de acordo com as especificações abaixo: 
 

1.1 Características gerais: Semirreboque de 15 metros de comprimento 2,6 metros de largura 
e 4,2 metros de altura, sendo de dois eixos com suspensão pneumática, avanço lateral automatizado, 
porta aviônica e porta PcD com acionamento automatizado. 
 

1.2 Estrutura de base rodante: Os materiais adotados para servir como base rodante 
aplicados nas longarinas, travessas passantes, perfil de fechamento no contorno, parachoques, mesa 
e pino-rei, deverão ser compatíveis com a capacidade de carga prevista para carretas com dois eixos 
(carga de até 10.000 kg cada), de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões da indústria 
automobilística. O formato dos perfis das longarinas, bem como das travessas de apoio, será 
conforme o padrão adotado pelo fabricante (“I”, “U”, “C”, etc.), em aço estrutural, conforme normas 
ASTM, ABNT. Para confecção das travessas de apoio, mãos francesas, perfil de contorno, saias e 
traseiras, pára-lamas tipo concha e pára-choques recomenda-se utilização de aço estrutural laminado, 
dobrado a frio. 
 

1.3 Porta lateral tipo palco:A porta lateral tipo palco deverá ser fabricado totalmente em 
alumínio e aço inoxidável. Possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizados por meio de 
cilindro hidráulico com sistema de moto-bomba independente e partida manual, controlada por válvula 
direcional de 3(três) posições, centro tanden (para atuar como freio de emergência), acionamento por 
alavanca devidamente sinalizada e válvulas de sequência nos pórticos a e b controlando o travamento 
e a abertura da porta. Abertura mínima de 90° e dispositivos de segurança para abertura em caso de 
falta de energia. Perfis internos dimensionados para cargas concentradas de no mínimo 300 kg por 
metro quadrado, com dimensões 2.400 mm por 8.000 mm, posicionada do lado esquerdo do veículo. A 
porta lateral funcionará como piso quando apoiada em vigas apropriadas e deverá ter internamente o 
mesmo acabamento do piso do semirreboque. Sistema de travamento hidráulico através de varão 
interno do quadro da porta palco acionado por um cilindro sequencial. O revestimento da face externa 
do palco deve ser de mesmo material usado nas demais paredes externas do veículo. Automação da 
porta palco se dará através sistema de automação autônomo, sem necessidade de energia externa 
para abertura e fechamento da mesma, possibilitando a montagem da carreta em locais ainda não 
energizados. Sistema provido de moto bomba, bomba, acoplamento, comandos hidráulicos por 
alavancas, tubos e mangueiras com anilhas de ligação por pressão e sistema de travamento 
seqüencial (dispensando outra ação para a trava da porta-palco). 
 

1.4 Avanço lateral: O avanço lateral deve ser composto de 3(três) paredes interligadas, com 
portas de correr nas laterais, estruturadas por perfis de duralumínio devidamente    especificados pelo 
fabricante, com fechamento em vidro temperado 8 mm ou policarbonato cristal Polygal 6 mm 
insufilmado ou envelopado, dimensões 2.400 mm de avanço por 8.000 mm de extensão, providas de 
rodízios de polietileno para deslizamento lateral.  Deverá movimentar-se por sobre trilhos de aço inox, 
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embutidos tanto na porta lateral quanto no piso interno do furgão; e acionamento por alavanca 
devidamente sinalizada. Teto apropriado, rebaixado em relação ao teto original do veículo para 
cobertura das paredes que constituem o avanço; sistema de vedação para contenção de águas 
pluviais, poeira e climatização. Ser fabricado com perfis extrudados, demais chaparias e rebites 
totalmente em alumínio. Possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizado por meio de 
sistema hidráulico (motor hidráulico com comando de válvula). 
 

1.5 Estrutura de suporte para o avanço lateral: Deverão ser posicionados no mínimo 
4(quatro) pés de sustentação, do tipo encaixe na lateral do furgão, formados por duas vigas metálicas 
articuladas a 90 graus, com sapatas de altura regulável para nivelamento junto ao piso, de modo a 
apoiarem a porta lateral. 
 

1.6 Mesa e Pino-Rei: A Mesa do Pino-Rei deverá ser confeccionada em aço estrutural, 
conforme norma ABNT, ou ASTM, com espessura mínima de  8 (oito) mm. O pino-rei deverá ser 
executado em aço cromo níquel, forjado, tratado termicamente, dimensionado para as cargas do 
conjunto, conforme normas ABNT ou ASTM, preso à mesa por parafusos de alta resistência.  
 

1.7 Suportes verticais: O semi-reboque deverá possuir 04 (quatro) suportes verticais tipo 
mecânico de acionamento por eixo-manivela em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado, 
reforçados por braços articulados angulares para assegurar resistência de qualquer ângulo de 
estacionamento. Acionamento da caixa de engrenagens independente, com ajuste fino de forma a 
permitir perfeito nivelamento do produto quando estacionado. A altura do conjunto deverá ficar distante 
do solo, no mínimo, no mesmo distanciamento entre o solo e o ponto mais externo do pára-choque 
traseiro, evitando-se colisões dos mesmos contra o solo quando de passagem por depressões no 
piso.Em cada suporte lateral deverá ser instalado um nível do tipo olho de boi de forma que possa ter 
fácil visualização quando do nivelamento da carreta antes da abertura e montagem da mesma. 
 

1.8 Sistema elétrico do semi-reboque/baú :Sistema de sinalização de trânsito conforme 
normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semi-reboque/baú, iluminação da licença 
traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas 
refletivas. Duas tomadas de luz (redonda e retangular) sete vias. Tensão 24 VCC. Lâmpadas 
instaladas em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. 
Circuito elétrico com aterramento no próprio chicote elétrico.   
 

1.9 Eixos, Cubos, Rodas, Freios e Pneus: Dois eixos, secção tubular cilíndrica ou quadrada, 
com pontas paralelas que permitam a intercambiabilidade dos rolamentos internos e externos. Cubos 
Lisos, rodas de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas de aço ou alumínio, 
rodagem disco. Conjunto roda e pneus: Deverá estar equipado com todos os dispositivos e materiais 
necessários para funcionamento de sistema de rodoar para os oito conjuntos de rodas e pneus do 
material rodante, que deverão estar prontos para serem interligados ao conjunto propulsor (cavalo 
mecânico). Rodas Novas, sem uso anterior, em número de 08 (oito) unidades, de aço, forjadas, 
adequadas para pneus radiais sem câmara, medidas 8,25 x 22,5 polegadas, próprias para pneus sem 
câmara. Pneus Novos, sem uso anterior, radiais, sem câmara, medidas 295/80R X 22,5 polegadas, 
em número de 08 (oito) unidades, classe B, ressulcáveis. Deverá também ser fornecido 01 (um) 
conjunto de roda/pneu com a finalidade de sobressalente com as mesmas características descritas 
anteriormente e fornecimento de ferramentas para troca. Tambor de freio Fundidos de liga antifricção, 
para freios de 16 ½ polegadas x 8 polegadas. 

 
Sistema de freio: Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipados conforme resolução 
777/93 do CONTRAN, com duas linhas independentes de tubulações de nylon (se outro material 
deverá haver garantia contra fadiga e corrosão), para serviço e emergência, com válvula “relay”, 
tanque reservatório e engates de mangueira até “mão de amigo” para o cavalo mecânico. Alimentação 
de ar comprimido inclusive para a suspensão pneumática. Os terminais deverão ser usinados em 
cobre.  
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Suspensão: A suspensão será tipo pneumático, para os dois eixos, com módulos independentes para 
cada eixo. Própria para absorção de vibrações através de molas pneumáticas e amortecedores, com 
molas pneumáticas interligadas para equalização de carga com válvulas de nível automáticas, de 
modo a manter a altura do chassi constante, nivelando o produto e impedindo a inclinação do veículo 
em curvas. 
 

1.10 Bagageiros Laterais: Serão totalmente integrados à base por perfis de aço carbonos, passantes, 
soldados ao chassi e travessas. Possuirão um total de quatro portas de cada lado, sendo três para o 
bagageiro, e uma  para os pés de apoio, com altura livre até o solo de 400 mm. As tampas de acesso 
às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, revestimento em chapa lisa 
de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, travamento por trincos simples e 
terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral terá sua porta de fechamento, com 
estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento em chapa lisa de duralumínio de 
espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de articulação será do tipo pantográfico, ficando a porta 
paralela à lateral do semi-reboque/baú quando aberta. As portas do bagageiro deverão ter uma 
fechadura de embutir em inox e amortecedor para manter as portas na posição aberta. O bagageiro 
terá vão livre entre as laterais e a parte central. O piso dos bagageiros será em chapa lisa de aço 
galvanizado espessura 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em madeira compensada 
naval de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas serão em aço inox com 
fechadura embutida e chaves. Todas as dobradiças serão em aço inoxidável. 
 

1.11 Sistema de parachoque traseiro: Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra 
ferrugem; do tipo escamoteável homologado; pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa 
refletiva (vermelha e branca)  conforme norma do CONTRAN. 
 

1.12 Especificações do baú: Revestimento externo do semi-reboque/baú deverá ser em chapas lisas de 
liga de alumínio, de espessura mínima de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as 
paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites. 
 
Pintura externa na cor branca ou a ser definida conforme projeto visual com tinta de poliuretano. Os 
perfis de duralumínio extrudado das laterais deverão ser “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, 
conforme a norma ASTM 60005 T5, dispostos simetricamente quando nas laterais. As colunas serão 
espaçadas em 400 mm, sendo na sua totalidade do tipo ômega, em duralumínio. Na região próxima ao 
pino-rei, o espaçamento deverá ser menor, a fim de compensar eventuais deformações. A parede 
frontal colunas tipo ômega em aço carbono estrutural, para sustentação dos suportes dos aparelhos 
condicionadores do ar, suporte de  toldos conforme definidos no “layout”(anexo 1), apresentado pela 
contratante.  
Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, sem 
deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto.  
Teto do Semirreboque/baú:O teto deverá ser construído a partir de chapa de liga de alumínio com 
espessura de 1 (um) mm;Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira 
“J”, que facilitem o escoamento de águas até os cantos. 
Impermeabilização externa a ser efetuado com material com “sika-flex”, silicone, fita dupla-face e/ ou 
“fiber-glass” laminado com resina plástica e “gel-coat”, que garantam total estanqueidade contra água 
e poeira, em qualquer situação de uso, seja estática ou dinâmica. 
Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio tipo “ômega”, fixados aos perfis 
laterais, aplicados em distâncias modulares descritas no projeto estrutural, que permitam a aplicação 
de carga mínima concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Sobre o 
teto estrutural instalar manta de fibra de vidro de espessura de 2 mm inteiriça em todo comprimento e 
largura. 
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1.13 Quadro das portas: Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com 
reforços nos cantos superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante. 

 
1.14 Acesso/Porta Escada: Porta com função também de escada, tipo “avião”, ou seja, construída em 

perfis de duralumínio, montada após adaptação na face interna da lateral do furgão e articulada em 
pinos presos a carroceria na posição da porta de acesso, dotada de degraus conformados a partir de 
chapa antiderrapante de duralumínio; Dimensionamento: A porta /escada deverá ser montada na 
lateral esquerda, em um vão livre de 2.100 x 1.200 mm.  
Será composta de degraus com largura apropriada, e no mínimo 280 mm de profundidade livre, além 
de ter dois corrimãos laterais articuláveis. 
A altura máxima entre degraus deverá ser aproximadamente 180 mm, inclusive para o degrau mais 
próximo ao solo.  
Os degraus serão construídos com chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, e deverão 
permanecer em posição paralela ao plano do solo (espelho a 90 graus). 
Cargas: a porta/escada deverá sustentar carga de 250 kg por degrau, em condições estática ou 
dinâmica. 
A porta será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido, em aço inoxidável, 
com chaves. 
A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a 
mesma quanto à infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 
A abertura e fechamento da porta aviônica deverá ser automatizada por sistema hidráulico (atuadores 
e comando de válvulas).  

1.15 Piso: O piso será constituído de chapa de aço soldada à base rodante,chapa de aço carbono tratada 
contra ferrugem e pintada na cor cinza “scania” em ambas as faces, espessura 3 (três) mm, soldada 
em toda área  da base rodante. 
O semi-reboque/baú deverá ter piso de madeira compensada tipo naval, com 18 mm  de espessura, 
resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida. O piso de 
madeira deverá ficar no mesmo plano da soleira da porta,   ser revestido em sua superfície com chapa 
de alumínio xadrez com espessura  2,2mm ou piso a ser especificado quando da execução da 
unidade. 

 
1.16 Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú): Todas as peças de aço ou ferro 

da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento antiferrugem. As superfícies de aço serão 
desengraxadas através de solventes e submetidas à Pintura de fundo, serão aplicadas 2 (duas) 
demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 microns por demão.  
A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns. Na Pintura de acabamento serão 
aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na  espessura seca mínima de 30 microns por demão. A 
espessura seca total do acabamento não será inferior a 60 microns. A espessura total seca da pintura 
não poderá ser superior a  170 microns. 

 
1.17 Preparação das partes de Alumínio: A região a ser pintada será lixada, Pintura de fundo de 2 

(duas) demãos de “wash primer” (fosfatização). Espessura seca por demão 30 microns. Pintura de 
Acabamento 3 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético automotivo (cor Branca). Espessura 
seca por demão 30 microns. 
Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais 
em forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) deverão 
ser tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte: 

 
1.18 Identificação Visual: Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação 

visual (plotagem) de toda a área externa da carroceria para a  Unidade Móvel, inclusive na área de 
avanço lateral. Até 30 dias após o início de execução do contrato a CONTRATANTE encaminhará a 
arte final para plotagem. Material de qualidade tipo 3M com garantia de 5 anos. 
 

1.19 Janelas Basculantes: As janelas serão basculantes, do tipo “trailer”, fabricadas e instaladas em, com 
dimensões de 1.200 mm x 600 mm. O posicionamento das janelas será conforme “layout” da unidade.  
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Serão instaladas molduras nos batentes das janelas, com perfil de duralumínio.  
Cada janela devera ter seu próprio sistema de vedação, de modo a evitar entrada de água ou agentes 
externos, nas condições dinâmica e estática do semirreboque.  
A janela será guarnecida por um vidro temperado de espessura aproximada quatro mm, de tipo “fume” 
82% de visibilidade, com os cantos arredondados. Será provida de amortecedores fixados aos 
batentes; Terá fechos acionados pelo lado interno, de modo que não possa ser aberta pelo lado 
externo ou durante o transporte por efeito de trepidação do veículo. As janelas deverão abrir 45 graus, 
permanecendo nesta posição (aberta) através de haste de comando, de no mínimo, duas posições. 
Quando fechadas, as janelas não devem abrir sozinhas ou durante o transporte do veículo.  
 

1.20 Revestimento interno: Isolamento através de placas de poliuretano ou lã de rolha aplicadas às 
laterais e teto na parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor.  
Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro; com acabamentos 
de emendas e a devida fixação para maior vida útil visando ser uma carreta que será constantemente 
movimentada. Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em 
módulos de MDF branco de 25 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. 
Acabamento em laminado de alta pressão. 
 

1.21 Distribuição elétrica: Deverá ser calculado pela contratada o dimensionamento dos 
barramentos dos quadros de distribuição e bitola dos cabos de circuito e alimentação da unidade, após 
análise e cálculo da potência dos equipamentos a serem instalados. 
Terão quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a energia externa; 1 (um) 
quadro para distribuição dos circuitos dos equipamentos, climatização, tomadas e iluminação. Todos 
os circuitos deverão ser passados em eletrodutos e distribuídos em seal.  
Lâmpadas fluorescentes com reatores de 27w, luminárias em alumínio que abrigam duas lâmpadas 
fluorescentes cada, conjuntos de lâmpadas para iluminação da sala de avanço e luzes de emergência 
e todos os componentes necessários à luminotécnica. 
Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, 
com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas 
as emendas serão perfeitamente isoladas. A distribuição será externa executada por eletrodutos 
rígidos de PVC e conduletes  também de PVC. Aterramento – para proteger os equipamentos 
especiais e evitar descargas elétricas nos usuários. Constituído de uma haste metálica de 1500 mm  a 
ser enterrada através de uma perfuração. 
 

1.22 Climatização : Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 04 aparelhos condicionador de ar 
do tipo split system ( TETO ) com capacidade de 36.000 BTU cada, com controle remoto sem fio. 
 

1.23  Divisões de ambientes: Na parte principal terá um ambiente de oficina de costura com duas mesas 
de modelagem com gaveteiros e máquinas de costura conforme a especificação de equipamentos 
detalhados a frente. Este espaço terá também sistema som ambiente. 
 
 

1.24 Sistema de combate a incêndio: Dois extintores de 10 litros de água pressurizada em jato denso 
para combate ao fogo em materiais comuns de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em 
sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, tecidos, papel, fibra, etc. Para 
combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 
transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica são necessários 2 (dois) extintores de 6kg 
de gás carbônico. 
 

1.25 Porta PcD : plataforma para pessoas com necessidades especiais: Plataforma/porta de elevação 
de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis de aço dobrado, revestida 
externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, revestimento interno 
em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra estabilizadora em 
tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas de alumínio 
xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para apoio ao 
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solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de freio 
controlador da operação. 
 

1.26 Porta de Policarbonato Fume: Instalar duas portas de policarbonato “FUME” de 10 mm de 
espessura, com abertura em duas folhas, com a finalidade de proteger a Porta Aviônica. As dimensões 
das portas serão confirmadas na Unidade. A porta terá sistema de fecho que possibilitem o travamento 
das portas abertas e quando fechadas, por meio de fechadura com chaves de um segredo.  

 
1.27 Saia: Instalação de Lona Especial Maior para impressão com reforço em Trama em toda a área 

inferior do avanço lateral, Vulcanização e costura em laterais, com Impressão Digital em Ploter Vutek 
com proteção Ultravioleta,  Velcro Branco em Nylon reforçado,  sacola para armazenamento em lona e 
velcro 

 
1.28 Persianas: Na unidade serão instaladas persianas verticais, com dispositivo de abertura, fechamento 

e angulação, com o objetivo de filtrar raios solares e diminuir a temperatura interna da unidade.  
 

1.29 Cabo elétrico: Um módulo de cabo elétrico de 40 m, trifásico com plug 63 A a ser acondicionado no 
bagageiro. 
 

2. Especificação técnica dos equipamentos para Unidade Móvel de Confecção 
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EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS   

Nº 
orde

m 

Qtde  Descrição  

1 01  Impressora Multifuncional PSC 1510 - HP  

2 01  Microcomputador Notebook com processador Intel, Windows 7 com licença 

3 
01 

Projetor Multimídia Interativo, com Tecnologia de Formação de imagem 3LCD com prisma 

ótico e Sistema de projeção a ultra-curta distância. 
 

4 

 
 

 
 

01 Quadro branco ( 1,5x 1,5) m 

5 01 Tela para projeção 

6 01 Câmera fotográfica digital 10.0 megapixel 

7 01 Aparelho de som portátil 4W RMS 110/220V 

8 01 Maquete Unidade Móvel de Confecção 

 

 

3 – DAS CONDIÇÕES: 
 
3.1 FISCALIZAÇÃO DA FABRICAÇÃO: 
O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as especificações 
contidas neste termo de referência e o produto apresentado pelo fabricante, através de sua equipe técnica, 
cabendo a fornecedor contratado permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de fabricação. 
 
3.2 CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 
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A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte da 
equipe técnica designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita nas 
dependências do parque fabril do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante realizará testes 
no produto objetivando sua aceitação ou recusa. Em caso de recusa será emitido laudo técnico, indicando 
as eventuais razões ou falhas encontradas no produto. 
 
3.3 PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 
Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as 
especificações (descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, 
componentes e processos construtivos empregados no processo produtivo, mesmo os componentes 
adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e reposição quanto necessária. 
 
3.4 GARANTIA AO PRODUTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
As unidades e equipamentos fornecidos deverão possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 
12 (doze) meses, a partir da aceitação dos bens pelo SESI/SENAI, contra quaisquer defeitos de fabricação 
ou montagem. 
3.4.1 A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica 

autorizada, sem qualquer ônus adicional ao SESI/SENAI além do preço proposto pela contratada. 

3.4.2 Eventuais custos de transporte, estadia, alimentação ou outros necessários ao deslocamento dos 

técnicos bem como da remessa de peças necessárias à manutenção corretiva das unidades e 

equipamentos correrão por conta da contratada, durante todo o período de garantia do equipamento, caso 

tais despesas não sejam cobertas pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada. 

3.4.3 Entende-se por manutenção corretiva aquela decorrente de defeitos de fabricação, montagem ou mau 

funcionamento das unidades e equipamentos. 

 

3.5 CLÁUSULAS ESPECIAIS: 

3.5.1 Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios 

anticorrosivos e serem totalmente adequados à indústria automotiva. Todo equipamento ou utensílio deverá 

ser transportado acondicionado em local apropriado 

 

3.5.2 A Contratada deverá cumprir todas as Resoluções do Conselho Nacional – CONTRAN, especialmente 

as Resoluções 291 e 292, obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente 

de forma a eliminar qualquer óbice ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as tacas 

porventura cobradas. 

 

3.5.3 A Contratada deverá responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e 

quaisquer outros requisitos da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do 

licenciamento da unidade móvel, devendo fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 

3.5.4 Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome do 

SESI/SENAI, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, 

inclusive taxas públicas. 

 

3.5.5 A Contratada deverá fornecedor 2 (duas) maquetes em escala 1:25 de acordo com a Unidade Móvel 

original e em escala 1:25 material de fabricação deverá ser em PVC, plástico ou acrílico. A entrega das 

maquetes acontecerá junto a entrega da unidade móvel. 
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SUGESTÃO DE  LAYOUT 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PRAZO 

DE 
ENTREGA 

QTDE 
PREÇO 

MÁXIMO 
UNITARIO 

PREÇO MÁXIMO 
TOTAL 

02 

Escola Móvel Soldagem 
 Semirreboque de 15,0 metros de comprimento 2,6 
metros de largura e 4,2 metros de altura, sendo de 

dois eixos com suspensão pneumática, porta 
aviônica.com acionamento manual 

90 DIAS 02 
R$ 

2.156.000,00 
R$ 4.312.000,00 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos 
 

Especificações técnicas para Unidade Móvel de Confecção com fornecimento e instalação de todos os 
equipamentos e acessórios, de acordo com as especificações abaixo: 

1.1 - Características gerais: Semirreboque de 15 metros de comprimento 2,6 metros de 
largura e 4,2 metros de altura, sendo de dois eixos com suspensão pneumática, avanço lateral 
automatizado, porta PcD com acionamento automatizado. 

 
Estrutura de base rodante: Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas 
longarinas, travessas passantes, perfil de fechamento no contorno, parachoques, mesa e pino-rei, 
deverão ser compatíveis com a capacidade de carga prevista para carretas com dois eixos (carga de 
até 10.000 kg cada), de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões da indústria 
automobilística. O formato dos perfis das longarinas, bem como das travessas de apoio, será 
conforme o padrão adotado pelo fabricante (“I”, “U”, “C”, etc.), em aço estrutural, conforme normas 
ASTM, ABNT. Para confecção das travessas de apoio, mãos francesas, perfil de contorno, saias e 
traseiras, pára-lamas tipo concha e pára-choques recomenda-se utilização de aço estrutural laminado, 
dobrado a frio. 

 
1.2 Porta lateral :A porta lateral tipo palco deverá ser fabricado totalmente em alumínio e aço inoxidável. 

Possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizados por meio de cilindro hidráulico com 
sistema de moto-bomba independente e partida manual, controlada por válvula direcional de 3(três) 
posições, centro tanden (para atuar como freio de emergência), acionamento por alavanca 
devidamente sinalizada e válvulas de sequência nos pórticos a e b controlando o travamento e a 
abertura da porta. Abertura mínima de 90° e dispositivos de segurança para abertura em caso de falta 
de energia.  
 

1.3 Avanço lateral: O avanço lateral deve ser composto de 3(três) paredes interligadas, com portas de 
correr nas laterais, estruturadas por perfis de duralumínio devidamente    especificados pelo fabricante, 
com fechamento em vidro temperado 8 mm ou policarbonato cristal Polygal 6 mm insufilmado ou 
envelopado, dimensões 2.400 mm de avanço por 3.200 mm de extensão, providas de rodízios de 
polietileno para deslizamento lateral.  Possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizado por 
meio de sistema hidráulico (motor hidráulico com comando de válvula). 
 

1.4 Portas Bipartidas: Deverá possuir quatro portas bipartidas, sendo duas para lado da unidade móvel, 
as portas deverão ser divididas em parte superior e inferior, a porta superior terá a função de 
teto/cobertura , a porta inferior terá a função de palco/piso e deverá ser revestida internamente com 
chapa de alumínio xadrez . 
As portas bipartidas deverão ser fabricadas com perfis de alumínio ou tubos de aço reforçado com 
ômegas de aço galvanizado ou alumínio no seu interior, sendo o revestimento externo das portas 
equivalente ao utilizado na parte externa do baú, o sistema de tranca das portas deverá ser em fecho 
de embutir de inox podendo ser na parte externa da porta inferior ou parte interna da porta superior ,a 
porta superior deverá possuir cilindros tipo mola gás para ajudar na abertura e manter a mesma na 
posição aberta de 90°. As portas inferiores serão apoiadas em estruturas metálicas embutidas na base 
do baú por meio de um sistema tipo telescópico. Utilizar dobradiças e aço inox. 

 
1.5 –Suportes verticais: quatro pés verticais tipo mecânico de acionamento por eixo-manivela 

em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado, reforçados por braços articulados angulares 
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para assegurar resistência de qualquer ângulo de estacionamento. Acionamento da caixa de 
engrenagens independente, com ajuste fino de forma a permitir perfeito nivelamento do produto 
quando estacionado.  
 

1.6 Sistema elétrico do semi-reboque/baú: Sistema de sinalização de trânsito conforme 
normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semi-reboque/baú, iluminação da licença 
traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas 
refletivas.  
Duas tomadas de luz (redonda e retangular) sete vias. Tensão 24 VCC. Lâmpadas instaladas em 
soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. Circuito elétrico 
com aterramento no próprio chicote elétrico.   
 

1.7 Sistema de freio: Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipados conforme resolução 
777/93 do CONTRAN, com duas linhas independentes de tubulações de nylon (se outro material 
deverá haver garantia contra fadiga e corrosão), para serviço e emergência, com válvula “relay”, 
tanque reservatório e engates de mangueira até “mão de amigo” para o cavalo mecânico. Alimentação 
de ar comprimido inclusive para a suspensão pneumática. Os terminais deverão ser usinados em 
cobre.  
 

1.8 Suspensão: A suspensão será tipo pneumático, para os dois eixos, com módulos independentes para 
cada eixo. Própria para absorção de vibrações através de molas pneumáticas e amortecedores, com 
molas pneumáticas interligadas para equalização de carga com válvulas de nível automáticas, de 
modo a manter a altura do chassi constante, nivelando o produto e impedindo a inclinação do veículo 
em curvas. 
 

1.9 Bagageiros Laterais: Serão totalmente integrados à base por perfis de aço carbonos, passantes, 
soldados ao chassi e travessas. Possuirão um total de quatro portas de cada lado, sendo três para o 
bagageiro, e uma para os pés de apoio, com altura livre até o solo de 400 mm. As tampas de acesso 
às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, revestimento em chapa lisa 
de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, travamento por trincos simples e 
terão vedação por borracha.  
 

1.10 Sistema de para-choque traseiro: Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado 
contra ferrugem; do tipo escamoteável homologado; pintura em cor preta ou branca e posterior 
aplicação de faixa refletiva (vermelha e branca) conforme norma do CONTRAN. 
 

1.11 Especificações baú : Revestimento externo do semi-reboque/baú deverá ser em chapas lisas 
de liga de alumínio, de espessura mínima de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para 
as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites. Pintura externa na cor branca 
ou a ser definida conforme projeto visual com tinta de poliuretano. 
Os perfis de duralumínio extrudado das laterais deverão ser “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 
mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, dispostos simetricamente quando nas laterais. As colunas 
serão espaçadas em 400 mm, sendo na sua totalidade do tipo ômega, em duralumínio. Na região 
próxima ao pino-rei, o espaçamento deverá ser menor, a fim de compensar eventuais deformações. A 
parede frontal colunas tipo ômega em aço carbono estrutural, para sustentação dos suportes dos 
aparelhos condicionadores do ar. 
O teto deverá possuir as seguintes características: 
O teto deverá ser construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm; 
Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que facilitem o 
escoamento de águas até os cantos. Impermeabilização externa a ser efetuado com material com 
“sika-flex”, silicone, fita dupla-face e/ ou “fiber-glass” laminado com resina plástica e “gel-coat”, que 
garantam total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer situação de uso, seja estática ou 
dinâmica. Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio tipo “ômega”, fixados aos 
perfis laterais, aplicados em distâncias modulares descritas no projeto estrutural, que permitam a 
aplicação de carga mínima concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do 
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teto. Serão aplicadas cargas axiais no teto devido ao peso de estrutura de madeira compensada de 12 
mm, revestimento interno tipo fórmica, luminárias, tomadas, conduletes e fiação elétrica tipo sobrepor, 
etc. Sobre o teto estrutural instalar manta de fibra de vidro de espessura de 2 mm inteiriça em todo 
comprimento e largura. 
 

1.12 Quadro das portas: Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, 
com reforços nos cantos superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante. 
 

1.13 Piso: O piso será constituído de chapa de aço soldada à base rodante,chapa de aço carbono 
tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “scania” em ambas as faces, espessura 3 (três) mm, 
soldada em toda área da base rodante.O semi-reboque/baú deverá ter piso de madeira compensada 
tipo naval, com 18 mm de espessura, resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo 
francês com cabeça embutida. O piso de madeira deverá ficar no mesmo plano da soleira da porta 
(não deve haver “degrau” ou saliência entre os mesmos).  E ser revestido em sua superfície com 
chapa de alumínio xadrez com espessura 2,2mm. 
 

1.14 Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú): Todas as peças de aço ou ferro 
da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento antiferrugem. As superfícies de aço serão 
desengraxadas através de solventes e submetidas.  
 

1.15 Pintura de fundo, serão aplicadas 2 (duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima 
de 30 microns por demão.  
 

1.16 Pintura de acabamento: Serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na espessura 
seca mínima de 30 microns por demão. A espessura seca total do acabamento não será inferior a 60 
microns. A espessura total seca da pintura não poderá ser superior a 170 microns. 
 

1.17 Identificação Visual:  Execução da identificação visual (plotagem) de toda a área externa da 
carroceria para a Unidade Móvel, inclusive a área de avanço lateral. A Contratante passará informação 
em tempo oportuno. Material de qualidade tipo 3M com garantia de 5 anos. 

 
1.18 Revestimento interno: Isolamento através de placas de poliuretano ou lã de rolha aplicadas 

às laterais e teto na parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor. 
Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro; com acabamentos 
de emendas e a devida fixação para maior vida útil visando ser uma carreta que será constantemente 
movimentada.   
Aplicação de sarrafos no forro, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em 
módulos de MDF branco de 25 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. 
Acabamento em laminado de alta pressão. 

 
1.19 Instalação elétrica: Deverá ser calculado pela contratada o dimensionamento dos barramentos dos 

quadros de distribuição e bitola dos cabos de circuito e alimentação da unidade, após análise e cálculo 
da potência dos equipamentos a serem instalados. 
Quadro de distribuição sendo: quadro geral onde será ligada a energia externa; para distribuição dos 
circuitos dos equipamentos, sistema de exaustão, climatização, tomadas e iluminação.  
Lâmpadas fluorescentes com reatores de 27w, luminárias em alumínio que abrigam duas lâmpadas 
fluorescentes cada, lâmpadas led de 1,5w para iluminação da sala de avanço e luzes de emergência e 
todos os componentes necessários à luminotécnica ou lâmpadas Led em toda a área interna da 
unidade móvel mantendo a qualidade necessária, não sendo necessariamente utilizadas as 30 
lâmpadas acima descritas. 
Aterramento – para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários. 
Constituído de uma haste metálica de 1500 mm a ser enterrada através de uma perfuração, este 
equipamento deverá ser transportado no bagageiro e deverá ser de fácil instalação e adaptação. 
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1.20 Climatização: Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 02 aparelhos de ar 
condicionador de ar do tipo split system ( Teto ) com capacidade de 18.000 BTU , com controle remoto 
sem fio. 

 
1.21 Sistema de combate a incêndio: Dois extintores de 10 litros de água pressurizada em jato 

denso para combate ao fogo em materiais comuns de fácil combustão, com a propriedade de 
queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, tecidos, papel, 
fibra, etc.Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, 
motores, transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica são necessários 2 (dois) 
extintores de 6kg de gás carbônico. 

 
1.22 Porta PcD.: Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio 

extrudados e perfis de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do 
quadro em perfis de aço, revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações 
em aço inoxidável, barra estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em 
perfis de aço inox e chapas de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, 
regulador de nível dobrável para apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por 
sistema de pistão hidráulico e sistema de freio controlador da operação, deverá possuir acionamento 
remoto por cabo ou sem fio. 
Lona a ser instalada em toda a área de avanço lateral da unidade com Lona Especial Maior para 
impressão com reforço em Trama, Vulcanização e costura em laterais, com Impressão Digital em 
Ploter  Vutek com proteção Ultravioleta, Velcro Branco em Nylon reforçado,  sacola para 
armazenamento em lona e velcro.  
Na unidade serão instaladas persianas verticais, com dispositivo de abertura, fechamento e angulação 
em toda a área do avanço lateral e persianas horizontais nas janelas, com o objetivo de filtrar raios 
solares e diminuir a temperatura interna da unidade.  

 
1.23 Escada Removível: Escada removível confeccionada em chapa de alumínio xadrez, a 

aescada deverá possuir pés de apoio com sistema de nivelamento para pisos irregulares e corrimão 
removível de inox, serão três escadas , sendo uma instalada na lateral da porta palco e as duas 
demais com possibilidade de instalação na parte traseira posicionadas na parte da inferior das portas 
bipartidas conforme layout. 

 
1.24 Portas Automáticas: Deverá possuir quatro portas automáticas para fechamento das laterais 

onde estão localizados as portas bipartidas, possibilitando o fechamento da área de oficina de 
soldagem sem a necessidade de fechamento das portas palcos laterais da unidade. 

 
1.25 Porta Traseira: Portas fabricadas em perfil de alumínio com reforço interno com ômegas de 

aço galvanizado, revestimento externo com o mesmo material aplicado no baú, deverá possuir fechos 
de embutir em aço inox e dobradiças em inox. 
 

1.26 Plataforma de Carga: Plataforma hidráulica fabricada em alumínio com capacidade de carga 
mínima de 1.000 Kg.  
 

1.27 Cabo Elétrico: Dois módulos de cabo elétrico de 40 m, trifásico com plug para 125 A a ser 
acondicionado no bagageiro, sendo um módulo para cada lado da unidade móvel , possibilitando a 
alimentação de sistemas independentes com distribuição de cargas . 

 
2.0 – Especificação técnica dos equipamentos a serem embarcados na escola móvel de soldagem 
 

Qtde Descrição 

10 

Máquina de solda Multiprocesso 
Equipamento para soldagem de tecnologia Inversora, multiprocesso com sistema 
avançado de soldagem, capaz de soldar através dos processos Eletrodo Revestido 
(SMAW), MIG/MAG (GMAW e GMAW Pulsado), Tig (GTAW), Tig Pulsado, Arame 
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Tubular (FCAW). 
O equipamento deve oferecer 300 Amperes de saída, a um ciclo de trabalho de 40%, 
não deve pesar mais do que 50Kg, deve selecionar a tensão de entrada 
automaticamente (entre 208-575V) e acompanhar cabo de alimentação e cabo terra. 
Para o processo TIG, deve conter válvula solenóide interna para o controle da 
passagem de gás. 
Possuirá alimentador de arame interno, com sistema de duas roldanas tracionadoras e 
velocidade de alimentação de arame entre 50-700 polegadas/min. O suporte para 
bobinas de arame deve ser interno. 
Painel do equipamento deve exibir, em tempo real, informações de tensão e corrente de 
soldagem, programas de soldagem, além de permitir a escolha do programa/processo 
de soldagem de acordo com diâmetro do consumível, gás de proteção e tipo de 
transferência metálica. Botões de memória de procedimento também devem estar 
presentes no sistema. Além disso, controles de abertura e fechamento de arco também 
devem existir. 
O alimentador interno também deve permitir a purga de gás e a alimentação de arame à 
frio, além de chave seletora para gatilho da tocha em 2 tempos ou 4 tempos. 
Com sistema de monitoramento do equipamento/processo/produção; e possuir entrada 
ethernet incorporada para transmissão de dados. 
Os terminais de saída do equipamento devem ser do tipo olhal. 
Acessórios para o processo Eletrodo Revestido: 
1 porta-eletrodos  com conector olhal, de 70mm2 de seção circular. 
Acessórios para o processo MIG/MAG e Arame Tubular: 
Tocha de 300-500A, refrigerada a ar ou a água, com seu respectivo conector/adaptador 
ao alimentador de arame. 
Acessórios para o processo TIG: 
Tocha TIG, refrigerada a ar ou a água, de pelo menos 200A, com acionamento por 
gatilho. 

01 

Estação de soldagem virtual composta por: 
Alicate de soldagem para eletrodo revestido ER retrátil conforme regulagem do processo 
de soldagem (Cabos + Conexões) 
Tocha de soldagem para MIG/MAG (Cabos + Conexões) 
Suporte para o Soldador para posições de soldagem: 
 - Sobrecabeça 
 - Plana 
 - Horizontal 
 - Vertical 
 Estação para a simulação do processo de soldagem com sistema operacional próprio 
 (100V...240V AC, 300 watts, conexão internet) e tela de trabalho de 21.5 pol (Gabinete    
de  aço) 
 Software de soldagem MIG/MAG para treinamento e avaliação do soldador os quesitos 
velocidade, ângulos, distância e tecimento: 
 - Avaliação do soldador, com relatórios individuais e notas fornecidas pelo sistema para 
cada quesito e global; 
 - 1 modelo de junta topo a topo para soldagem com dimensões pré-determinadas; 
 - Interface gráfica para controle da estação de soldagem nos parâmetros: Corrente, 
Tensão,  Alimentação de Arame, Fluxo de Gás; 
 - Modelo matemático para previsão de propriedades mecânicas, defeitos e geometria 
do cordão soldado pelo aluno para chapas de aço carbono.                 
 Software de soldagem ER para treinamento e avaliação do soldador nos quesitos 
velocidade, ângulos, distância e tecimento: 
 - Avaliação do soldador, com relatórios individuais e notas fornecidas pelo sistema para 
cada quesito e global; 
 - 1 modelo de junta topo a topo para soldagem com dimensões pré determinadas; 
geometria do cordão  soldado pelo aluno para chapas de aço carbono. 
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 Software de acompanhamento e controle de sala de aula: 
 - Módulo em rede com as quatro estações de soldagem 
 - Controle individual do acompanhamento do aluno e determinação de exercícios 
conforme o seu desempenho; 
 - Relatório de avaliação do aluno e da sala, na forma gráfica; 
 - Acompanhamento do histórico (evolução) do aluno.              

12 

Bancada para solda e esmerilhamento 
Serão estruturadas em cantoneiras laminadas, dimensões de 600 x  350 x  600  mm 
(PxLxH), fechamento da superfície em chapa de espessura ¼”, grelha na superfície para  
recolhimento de resíduos e respingos de solda, gaveta com puxador sob a grelha para 
retirada dos resíduos e respingos , braço articulado para fixação de peças ou a tocha da 
máquina de solda de altura de 900 mm com tratamento anticorrosivo e pintura em tinta 
cor preta.  

10 

Banco para soldador 
Os bancos para solda serão confeccionados em tubos de aço redondo 1”, com 
regulagem de  altura através de fuso (barra roscada) e duas porcas de fixação com 
diâmetro de 1” e assento redondo em madeira de lei e espessura 4,2 mm. 

10 

Cortina de solda de 1,50 x 1,78m 
Projetada para demarcar e isolar a área de soldagem, protegendo o ambiente externo 
dos raios ultravioletas provenientes do arco elétrico e dos respingos de solda.  
Espessura de 0,35mm. Cor verde. Ganchos metálicos para fixação superior.  

02 

Cortina de PVC Flexível 
PVC Especial Super Resistente Alto Impacto e Durabilidade 
Tiras de 200 mm de largura 
Espessura da tira de 4 mm Comprimento da tira de 2,10 metros Contendo 10 (dez) tiras, 
assim atendendo ao vão de 1,38 m previsto para o box de  esmerilhamento, 
considerando superposição mínima de 50 mm. 
Trilhos e Pendurais em AÇO INOX 
Resistente a Temperaturas Negativas -10 
Cor Transparente (cristal) 
Suportar no mínimo a temperatura de 70ºC 
As tiras devem possuir bordas arredondadas, para evitar cortes e arranhões, extrudadas 
com uma leve curvatura, de modo que, na sobreposição, as partes côncavas se 
adaptam perfeitamente às convexas, possibilitando selamento e garantindo boa 
movimentação das mesmas. 

01 

Bancada industrial 
Será confeccionada pela contratada, uma bancada industrial construída em tubos de 
aço 70x50 mm com dimensões de 600 mm de largura x 1300 mm de comprimento, com 
tampo em madeira de lei espessura 42mm e revestido em borracha.  
Será instalado no tampo da bancada, duas morsas nº 5 fixadas devidamente na 
estrutura da bancada.  

01 

Central de Gases Industriais 
Contendo 1(um) ponto de cada gás nas 10 (dez) cabines, conforme dados técnicos 
constantes no  item  6.1. Inclui o fornecimento dos seguintes cilindros: Argônio 
(TIG/MIG)4 cilindros  de 10m³ ou 10000L Dióxido de carbono - CO2(Arame tubular)    2 
Cilindros de 25 Kg cada Mistura – Agamix (MAG)    4 cilindros de 10m³ ou 10000L cada 
Para cada grupo de cilindros deverá ter 1 (um) manifold, 1 registro e um manômetro 

01 

Detector de falhas (tipo yoke) 
Equipamentos para fins didáticos; portátil com pernas articuladas, para detecção de 
falhas em metais (tipo yoke); em ensaios de partículas magnéticas; composto de 
medidor de luz branca e ultravioleta e de campo magnético; tubo decantador com 
suporte - PM fluorescente, colorido, pulverizador via úmida e seca; massa padrão de 5,5 
kg (tipo moeda); bloco padrão octogonal (norma 169799), padrão PM N (tipo Petrobras), 
indicador residual +/- 10; alimentação 220 volts; com certificado de calibração RBC-
INMETRO 
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05 

Kit de ensaios não destrutivo 
Conjunto líquido aerosol para detecção de trincas; composto por uma embalagem de 
líquido penetrante visível lavável à água, biodegradável e duas de liquido Revelador  
não aquoso de secagem rápida classificado conforme norma AMS 2644. 

02 

Estufa  
Capacidade 50 kg, do tipo redonda 220 V . Sendo as duas instaladas sob a bancada 
industrial localizada na parte frontal das baias de soldagem. 
 

01 

Esmeril de coluna  
Blindado à prova de poeira, motor trifásico, rotor balanceado, rolamentos com 
lubrificação permanente, chave interruptora embutida, coluna reforçada, protetor rebolos 
em ferro fundido dotado de fechamento lateral e deslocamento compensador de 
desgaste do rebolo conforme norma ABNT NBR-15230. 

  Potência 1,0 CV (0,75 Kw) 

  Rotação 1750 rpm 

  Voltagem 220V Trifásico 

  Rebolos de 200 x 25 mm 

  82 kg 
Acessórios: 
1(um) Cabo de alimentação com plug (3F+N+T) NBR 7845 32 A-380V,  Comprimento    
 5 metros. 
1 Rebolo 8” x 1” x ¾” em carbureto de silício verde GC60 (desbaste) 
2 Rebolo 8” x 1” x ¾” em oxido de alumínio para desbaste A36. 
1 Rebolo 8” x 1” x ¾” em carbureto de silício verde GC120   
2 Rebolo 8” x 1” x ¾” em oxido de alumínio para acabamento GC60. 
1 Dressador com haste cilíndrica e ponta cônica diamantada n° 5  

02 

Esmerilhadeira Angular 4 1/2” 
Elétrica - Tensão 220V / Potência 670 watts  / Rotação por minuto 11.000 rpm     
Capacidades: Disco de desbaste e de corte 115 mm (4 1|2") / Disco diamantado 115 
mm (4  1|2") / Disco de borracha 115  mm (4 1|2") / Disco de lixa 115 mm (4 1|2") 
Empunhadeira auxiliar (sem VC), flange, porca redonda, chave de pinos, capa de 
proteção.  

02 

Esmerilhadeira Pneumática Angular 7 Pol  
Rotação 7.000 RPM 
Diâmetro máximo do disco 7 
Pressão de Trabalho 90 psi 
Entrada de Ar3/8   
Mangueira 1/2  
Peso (Kg) 3,20 kg 
Comprimento 330 mm 
Nível de Ruído 93 dbA 
Vibração 3,2 m/s²  
Potência 1Hp 

10 

Estufa (Cochicho)  
Para eletrodo de até 450 mm /Capacidade: 5 Kg /  Temperatura: 80 /120 º C /  Tensão 
de alimentação de 127 V / Potência:150W a ser instalada uma em cada box de 
soldagem. 

02 

Retificadeira de Potência 320 watts 
Rotação por min. 27.000 rpm 
Pinça 6 mm 
Peso 1.9 kg 
Acessórios: 
• 2 Chaves fixas 
• Pedra abrasiva 
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• Ponta montada cilíndrica 
• Ponta montada cônica 

12 

Armário para EPI em Aço (box de soldagem) 
Em cada box de solda e esmerilhamento, deve prever um conjunto de armário  em aço 
para guarda de EPI . 
Armário em aço com dimensões 30 cm (profundidade) x 90 cm(largura) x 25 cm (altura), 
dotado de fechamento por chave, com três portas em tela, sistema de fechamento com 
chave, contendo 3 divisões iguais  de 30 cm (profundidade) x 30 cm(largura) x 25 cm  
(altura), capacidade de cada divisão de mínimo 5Kg, armário na cor azul e portas na cor 
cinza ou em preto. 

21 

Conjunto para proteção e segurança composto por blusão em raspa couro natural 
Com fechamento em botão de pressão niquelado, manga longa, sem punho; com gola 
sobreposta tipo camisa; costura em linha de algodão; no tamanho médio; conjunto será 
utilizado na atividade com serviços de soldas em geral; na cor cinza claro; conforme EM 
470/1995, BS 2653/1960. 

21 

Mangote de proteção 
Em raspa de couro bovino, de primeira qualidade curtido cromo, costura linha de 
algodão nº40 (mínimo 3 costuras); tamanho padrão com comprimento de 70cm e 
espessura entre 1,1mm a 1,5mm; destinado a proteção de usuário de solda elétrica 
esmeril; com tira de fixação em raspa de couro fivela cromada costuradas e rebite 
metálico. 

21 

Perneira de proteção 
Em couro curtido ao cromo de primeira qualidade com pala de proteção para pés, 
lamina de aço e tiras com fivelas; padrão; destinado para soldadores, com certificado de 
aprovação do ministério do trabalho e emprego. 

21 

Avental de proteção 
Em raspa de couro; medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento por 60cm de 
largura; proteção do usuário contra respingo de solda e graxa/oleos; com manga 
comprida, tipo barbeiro; sem gola; fechamento através de tiras de ajuste na cintura; com 
certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. 

21 

Luva segurança 
Em couro (raspa); no tamanho no tamanho médio; na cor na cor cinza; para proteção de 
usuário de solda; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal;  
Palma lisa; sem forro; e suas condições deverão atender a norma NBR 13712/96; 
deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. 

21 

Máscara de proteção  
Para solda; tipo mecânico; confeccionado em celeron; modelo escudo sem cabo; com 
visor articulado; carneira plástica com catraca para ajuste; filtro de luz em policarbonato 
na tonalidade 10; placa de proteção em policarbonato nas medidas 51mm x 108 mm; 
deverá atender a norma ANSI z87.1/1989 e com CA do Ministério do Trabalho  gravado 
no corpo. 

21 
Capuz para soldador 
Confeccionado em tecido 100% algodão, com aba para proteção do pescoço e 
acabamento nas bordas, com certificado de aprovação do ministério do trabalho. 

02 
Protetor Facial 
Cúpula fabricada em polipropileno de alta resistência, visor em policarbonato incolor no 
tamanho de 200mm, dotada de Carneiras e sem catraca. Incolor - CA: 11442  

01 

Afiador de eletrodo 
Motor de 1/8 HP, 3500 RPM, 110/220 V, 60 Hz, disco de diamante, ø 125 mm com 
proteção do disco, ângulos da ponta do eletrodo de 15º a 180º, para bitolas de 3,2; 4,0; 
4,8 e 6,0 mm deverão vir acompanhados de suporte guia para afiação de eletrodos de 
pinças e porta-pinças para afiação de eletrodos de pequeno comprimento para tochas 
de plasma e microplasma.    

01 Calibre para ângulo de solda ce-wg-178 (ângulo de bisel) 



 

 

 
 

Processo nº. 13050/18 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 295/2018 – RETIFICAÇÃO I 

 

 
FGM 

CPL 

 

 

39 / 57 

Para medição de  Ângulos: 60° - 70° - 80° - 90°, capacidade  de medição do reforço ou 
filete de solda: 0 - 20mm, Leitura: 0,01mm . 

01 
Calibre de profundidade (cônico) - [BG/1-15]  
Fabricado em aço inox para executar medições rápidas de pequenos furos, Capacidade: 
1 - 15mm, Escala mínima: 0,10mm 

01 
Calibre de folga 
Composto de20 lâminas 0,05 a 1,00mm 

01 

Kit inspetor de soldagem 
Composto por: 
1 – Lupa conta fio 
1 – Escala 150mm 
1 – Trena 3 metros 
1 – Gabarito de solda INFOGAUGE 
2 – Lápis Térmico 
1 – Calibre de solda CE-WG-1 
1 – Calibre de solda CE-WG-2 
1 – Termômetro infravermelho MT 360 
1 – Alicate Amperímetro Digital ET-3367 
1 – Maleta personalizada 

12 

Martelo picador de solda 300 gramas com efeito mola para amortecimento do impacto.  
Tenaz (Alicate pegador) de 400 mm– Alicate forjado em aço especial. Braços longos e 
boca com perfil em “U”. Utilizado para manusear peças aquecidas e operações gerais 
dentro do processo produtivo.   
 Escova manual com cabo em madeira e com fio em aço temperado de 0,35mm de 
espessura e fieira 4, indicada para limpeza, Acabamento tipo escovado e Remoção de 
carepas.  

01 

Computador notebook / docente 

Processador Intel Core Duo 2.2 GHz;  

Memória RAM 2 GB;  

Espaço mínimo de 20 GB, disponível no HD;  

Sistema operacional Windows XP ou Vista com Microsoft Internet Explorer versão 5.0 ou 
superior;  

Placa de video gráfica aceleradora 3D, suporte OpenGL (sugestão mínimo placa NVIDIA 
7800GTX, 512 MB RAM ou superior);  

Monitor de 19", com resolução de 1280 x 1024 pixels;  

Porta USB para hardkey, e/ou interface Ethernet para rede PC, quando for utilizada a 
licença para servidor;  

Drive DVD ROM.  

01 

Impressora multifuncional bivolt com funções de copiadora, impressora e digitalizadora; 
jato de tinta colorida com velocidade de impressão em preto mínima de 20 PPM e 
mínima em cores de 16 PPM; ciclo mensal mínimo de 1000 páginas; compatível com 
sistema operacional especificado nos computadores e notebook; conectividade padrão 
USB, WiFi; resolução de digitalização óptica mínima de 1200 dpi; 

01 

Projetor multimídia com resolução de pelo menos 1600 x 1200, espectro de cor mínimo 
de 1 bilhão, entrada USB, VGA e vídeo, controle remoto, distância de projeção de 1m a 
10m, compatibilidade com computadores: UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, 
VGA redimensionado; Padrões VESA; compatível com PC e Macintosh, fonte de 
alimentação bivolt, método de projeção: montagem em mesa ou teto, foco manual, zoom 
manual, correção de trapézio de pelo menos ± 30º vertical, mínimo de 27400 lumens de 
brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); 

01 
Câmera fotográfica digital 10.0 megapixel Máquina de resolução. Entrada USB para 
transferência de dados. Flash, zoom óptico com mínimo 5X. Estojo de transporte 

01 
Tela de projeção retrátil manual, para fixação na parede, com mecanismo para 
travamento do tecido para regulagem da altura da tela, estojo da tela com pintura 
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eletrostática, tecido da tela na cor branca opaca lavável com ganho de brilho de no 
mínimo 1,1 a 1,5 vezes, formato quadrado 1:1 com dimensões de 180 x 180cm com 
área de projeção de no mínimo 174 x 174cm; 

01 

Cadeira para professor giratória, concha dupla; com encosto e assento confeccionados 
em madeira compensada; revestidos em tecido stretch; na cor azul; estofamento em 
espuma de poliuretano injetada; apresentando densidade de 58 kg/m³; espaldar baixo; 
com encosto medindo no mínimo 423 x 336 mm (l x a); e assento medindo no mínimo 
425 x 434 mm (l x p); com apoia braços; com regulagem mecânica de inclinação do 
encosto; e regulagem de altura do encosto; tubo central em chapa de aço; base formada 
por 5 pés; em poliamida reforçada com fibra de vidro; pintura em tinta epóxi pó; na cor 
preta; fabricada de acordo com as normas NR17 e NBR13962. Assento e encosto 
anatômico em MDF tratado. Regulagem de altura a gás (47 a 57cm). Encosto com 
regulagem de profundidade, altura e flexibilidade frontal. 

20 

Cadeiras universitárias dobráveis  com assento em polipropileno injetado e conformação 
anatomica, largura ≥ 450 mm e profundidade ≥ 450mm, na cor azul royal, espuma em 
poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade entre 50 a 55 kg/m3 com espessura 
média de 40 mm. O encosto deve ser em polipropileno injetadoe conformação 
anatomica, com espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade entre 45 
a 50 kg/m3 e com espessura média de 40 mm, largura  ≥ 450 mm e altura ≥ 320 mm, 
capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas na cor azul royal. O apoia braços deve ser fabricado com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado e matéria 
prima isenta de CFCna cor preta. A estrutura fixa deve ser tipo “4 pés“ fabricada em 
tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 22,23 x 1,50 mm de espesurra 
mínima e tubo de aço 27 x 12 x 2,00 mm, estrutura soldada e acabamento de superfície 
pintada em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado). A prancheta deve ser escamoteável, injetada em ABS texturizado 
estrutural, com sistema anti-pânico o qual atende às normas de segurança, com corpo 
de fixação da prancheta ao apóia-braço em liga de alumínio injetado na cor preta e dece 
possui dimenões mínimas de 335 mm no comprimento, 265 mm na largura. A cesta 
porta livrosdeve ser fabricada em aço com acabamento em pintura eletrostática epoxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com dimensões mínimas de 320mm 
profundidade e 380mm de largura. 

01 

Quadro branco liso magnético, confeccionado em MDF, sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico bra com moldura em alumínio anodizado, acabamento 
arredondado, fixação em PS que deverão estar ocultos sob o acabamento. Deve 
acompanhar kit para instalação e suporte para marcador e apagador, a cor da moldura 
deverá ser em aluminio fosco e o quadro deve possuir dimensão mínima de 1600cm x 
100cm. 

02 

Bebedouro de água gelada,  natural e misturada numa só vez, para bancada, com 
sistema que não utiliza gás refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger  a 
saída de água contra insetos e poeiras e evitar o acionamento do produto 
acidentalmente. Deve possuir  suporte do garrafão com furador em plástico para 
perfurar o lacre do galão de 10 ou 20L Deve possuir coletor de água removível e pés de 
borracha antiderrapantes,  bivolt , controle externo de temperatura para água gelada 
entre  5 a 12°C , alça para carregar , encaixe para e botões individuais para 
acionamento. 

01 Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real 

3 – DAS CONDIÇÕES: 
 
3.1 FISCALIZAÇÃO DA FABRICAÇÃO: 
O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as especificações 
contidas neste termo de referência e o produto apresentado pelo fabricante, através de sua equipe técnica, 
cabendo a fornecedor contratado permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de fabricação. 
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3.2 CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 
A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte da 
equipe técnica designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita nas 
dependências do parque fabril do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante realizará testes 
no produto objetivando sua aceitação ou recusa. Em caso de recusa será emitido laudo técnico, indicando 
as eventuais razões ou falhas encontradas no produto. 
 
3.3 PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 
Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as 
especificações (descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, 
componentes e processos construtivos empregados no processo produtivo, mesmo os componentes 
adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e reposição quanto necessária. 
 
3.4 GARANTIA AO PRODUTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
As unidades e equipamentos fornecidos deverão possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 
12 (doze) meses, a partir da aceitação dos bens pelo SESI/SENAI, contra quaisquer defeitos de fabricação 
ou montagem. 
3.4.1 A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica 

autorizada, sem qualquer ônus adicional ao SESI/SENAI além do preço proposto pela contratada. 

3.4.2 Eventuais custos de transporte, estadia, alimentação ou outros necessários ao deslocamento dos 

técnicos bem como da remessa de peças necessárias à manutenção corretiva das unidades e 

equipamentos correrão por conta da contratada, durante todo o período de garantia do equipamento, caso 

tais despesas não sejam cobertas pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada. 

3.4.3 Entende-se por manutenção corretiva aquela decorrente de defeitos de fabricação, montagem ou mau 

funcionamento das unidades e equipamentos. 

 

3.5 CLÁUSULAS ESPECIAIS: 

3.5.1 Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios 

anticorrosivos e serem totalmente adequados à indústria automotiva. Todo equipamento ou utensílio deverá 

ser transportado acondicionado em local apropriado 

 

3.5.2 A Contratada deverá cumprir todas as Resoluções do Conselho Nacional – CONTRAN, especialmente 

as Resoluções 291 e 292, obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente 

de forma a eliminar qualquer óbice ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as tacas 

porventura cobradas. 

 

3.5.3 A Contratada deverá responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e 

quaisquer outros requisitos da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do 

licenciamento da unidade móvel, devendo fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 

3.5.4 Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome do 

SESI/SENAI, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, 

inclusive taxas públicas. 

 

3.5.5 A Contratada deverá fornecedor 2 (duas) maquetes em escala 1:25 de acordo com a Unidade Móvel 

original e em escala 1:25 material de fabricação deverá ser em PVC, plástico ou acrílico. A entrega das 

maquetes acontecerá junto a entrega da unidade móvel. 
 
.
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SUGESTÃO DE LAYOUT 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 13 de Junho de 2018 – 14:00 horas 

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

Sala de Reuniões – 01º Andar  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

a) Apresentar o catálogo e/ou demais documentos necessários ao entendimento do produto cotado; 

b) As proponentes poderão apresentar desenhos próprios com características construtivas detalhadas 

respeitando as especificações do termo de referência que servirão como base para uma análise técnica;  

3. Prazo de validade da proposta  

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

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

4.1 Documentos complementares técnicos da pessoa JURÍDICA: 

 

a) CERTIDÃO DE REGISTRO PESSOA JURÍDICA: da licitante no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo – CREA relativo à sede da licitante 

e conste o responsável Técnico pela Empresa. (dentro do prazo de validade). 

b) Comprovação que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Trânsito 

emitido pelo Denatran, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque furgão carroceria fechada 

de dois eixos ou semirreboque trailer de dois eixos; 

c) Comprovação que a empresa licitante possui CCT– Comprovante de Capacidade Técnica emitido pelo 

INMETRO, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque furgão carroceria fechada de dois 

eixos ou semirreboque trailer de dois eixos. 

 

4.2 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 

 

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

devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissionais indicados e 

responsáveis técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 

 

A fabricação e montagem de produto igual ou similar ao objeto; 

O atestado deverá ser datado e assinado e estar, deverá conter informações que permitam a identificação 

correta do contratante e do prestador do serviço, tais como:  

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente;  

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que fornece ou já forneceu o bem ao emitente;  

c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente) 

 

Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente ao(s) 

atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), que indique que o referido profissional executou ou 

acompanhou os serviços com as características especificadas no atestado de capacidade técnica; 

Comprovação de vínculo empregatício (CLT) ou contrato de prestação de serviços firmado entre o(s) 

profissional(is) responsável(is) técnico(s) que apresentou(ram) Atestado de Capacidade Técnica. No caso 

do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) ser(em) sócio(s) da proponente, o vínculo será aferido 

mediante o Contrato Social.  

 

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

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  
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Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Presencial nº. 295/2018 

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

E-mail: fernanda.montrezol@sistemafiep.org.br 

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

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 11/06/2018 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 12/06/2018 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

MENOR PREÇO POR ITEM 

a) Caso o item seja cotado em valor superior ao preço máximo unitário fixado no ANEXO I, a proponente 

será desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 

 

7. Forma de pagamento 

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

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

conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 

depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do 

SESI/SENAI. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema 

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

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

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

o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus 

adicional para o CONTRATANTE. 
d) 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 retenção dos valores, até a regularização. 
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 APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 

 

8. Dados para o faturamento 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

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

CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

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

CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              

 

9. Local(ais) de entrega 

ESPAÇO SINDICAL SISTEMA FIEP 

Endereço: Avenida Senador Accioly Filho, 2.175 

Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba)  

Curitiba-PR  

10. Formalização da Contratação 

mailto:fernanda.montrezol@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://compras.fiepr.org.br/
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PEDIDO DE COMPRA (PED), conforme MINUTA (ANEXO VI) E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO (CPS), conforme MINUTA (ANEXO VI). 

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

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

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

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

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

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

Edital. 

 

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  

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 13050/2018. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação  

a) Fica estabelecido o prazo de execução de até 75 (setenta e cinco) dias corridos para entrega do 

item 01, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

b) Fica estabelecido o prazo de execução de até 90 (noventa) dias corridos para entrega do item 02, 

sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

c)  

d) O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses, contados da data de sua assinatura. 

 

14. Reajuste contratual 

NÃO HÁ. 

a)  

15. Visita Técnica 

O SESI/SENAI, realizará visita técnica como forma de diligenciamento na empresa arrematante do 

certame, para verificação de sua capacidade de atendimento e estrutura para atender as especificações 

do objeto, contidas no ANEXO I deste edital. Esta visita será agendada após a fase de Habilitação, com 

publicação de Comunicado no site do SESI/SENAI. Durante a visita técnica, a proponente arrematante 

deverá apresentar os seguintes itens: 

 

16. Garantia contratual 

Em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a CONTRATADA apresentará garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes 

modalidades:  

 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro - garantia; 

c) Fiança bancária – modelo constante do Anexo  

 

http://compras.fiepr.org.br/
http://compras.fiepr.org.br/
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16.1 A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual e desde que todas as 

obrigações tenham sido cumpridas.  

16.2 A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer reajuste do preço, ou em decorrência de redução 

do valor da própria garantia.. 

 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA 
CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço) e (CNPJ nº.), neste ato representada por seu(s) representante(s) 

legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante procurador, (nome), (qualificação), (RG), (CPF), 

(residência), ao qual outorga poderes específicos para representar a outorgante perante o SESI/SENAI, no 

Pregão Presencial nº. ....... cujo objeto trata da ........................, com poderes para formular ofertas e lances de 

preços, rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 

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

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

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada.  

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida. 
A Procuração acima deverá ser apresentada em separado dos envelopes, diretamente ao Pregoeiro, 
acompanhada de documento de identificação, pelo representante designado pela proponente para a participação 
no referido Pregão. 
Em caso de sócio administrador deverá sem entregue o registro comercial, contrato social ou ata. 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

 

 

 

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

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

sua participação da PREGÃO PRESENCIAL nº. XXX/201X. 

         

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

 

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

que poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SESI/SENAI e nossa empresa, para as 

questões decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – 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 Presencial 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/SENAI 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/SENAI. 

 

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

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SESI/SENAI. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO 13050/2018 

EDITAL 295/2018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE UNIDADES 

MÓVEIS DE CONFECÇÃO E SOLDAGEM CELEBRADO ENTRE O 

SESI/SENAI E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SESI/SENAI, representado pelo SERVIÇO 

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

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09, com sede nesta Capital, na 

Avenida Cândido de Abreu n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), 

registrada no CONSELHO DE CLASSE sob nº ___, 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 UNIDADES MÓVEIS DE COFECÇÃO E 

SOLDAGEM PARA O SESI/SENAI. 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
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no Edital nº 295/2018, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

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

universalmente aceitos; 

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

05 (cinco) dias úteis; 

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

e) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

g) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 

cláusula sétima deste termo, sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

h) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o 

SESI/SENAI e o referido profissional; 

i) As demais obrigações previstas no Edital nº 295/2018. 

COMPETE AO SESI/SENAI: 

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

contratadas; 

b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MATERIAIS  

Os materiais empregados serão todos de primeira qualidade, devendo ser substituídos aqueles que forem 

rejeitados pela Fiscalização do SESI/SENAI.  

Parágrafo Primeiro: A expressão “material de primeira qualidade”, usualmente empregada pelo comércio, 

indica, dentre as diferentes graduações de qualidade do mesmo produto, aquela que possui graduação superior. 

Parágrafo Segundo: O SESI/SENAI poderá exigir, desde que tecnicamente justificado, todos os ensaios, testes 

ou exames que forem necessários para aferir a qualidade dos materiais utilizados. A execução dos ensaios será 

realizada por profissional(is) ou empresa(s) especializadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA MÃO-DE-OBRA 

Os serviços serão executados, sob todos os aspectos, com a melhor técnica, dentro das especificações técnicas 

fornecidas pelo SESI/SENAI e normas técnicas existentes em vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – 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, subempreiteiros e/ou outros que, a seu 

mando, estejam envolvidos na execução dos serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS PATRIMONIAIS (dependerá do objeto licitado) 

A CONTRATADA cede, nos termos do artigo 111 da Lei 8.666/93, os direitos patrimoniais relativos ao projeto – 

objeto desta contratação. 

 

CLÁUSULA SETIMA – 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: Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SESI/SENAI, os esclarecimentos que necessite, evitando 

com que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: 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 OITAVA – 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 pela Coordenação de Engenharia e Obras do 

SESI/SENAI, em parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o preço de mercado e os limites 

estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI/SENAI. 

Parágrafo Segundo: Não haverá reajuste contratual. 

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

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

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

as solicitações da fiscalização do 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 serviços efetivamente atrasados 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; 



 

 

 
 

Processo nº. 13050/18 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 295/2018 – RETIFICAÇÃO I 

 

 
FGM 

CPL 

 

 

53 / 57 

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 DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Fica estabelecido o prazo de execução de até 90 (noventa) dias corridos para entrega do objeto contratual, 

sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

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

mediante comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– 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 nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

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

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

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SESI/SENAI imitir-se-á, de imediato, no momento da 

execução do objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 
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Parágrafo Terceiro: 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 DECIMA SEGUNDA– DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância total de R$ 

_______________, sendo realizado em 01 (uma) parcela, com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, 

a contar da data de entrega final dos serviços prestados. 

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 cadastrada pela CONTRATADA no 

Sistema de Compras do SESI/SENAI – http://compras.fiepr.org.br . 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 de 

relatório dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como dos Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS. A não apresentação desses documentos 

importará na retenção dos pagamentos pela CONTRATANTE, até o cumprimento da obrigação. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

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

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

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 

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

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

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

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

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

pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

Parágrafo Primeiro: Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da 

fatura respectiva. 

 

CLAUSUAL DECIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto, 

limitados a 30% do valor do contrato. 

http://compras.fiepr.org.br/
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Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como 

requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem 

execução do objeto deste contrato com características semelhantes. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica a ser prestada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido 

expresso e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 

subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A 

subcontratação ocorrerá somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado 

ao serviço subcontratado e das quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SESI/SENAI, 

que tenha participado do procedimento licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados 

no item 3.3 do preâmbulo do edital. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do 

CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os 

requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.  

Parágrafo Quarto: A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, 

deve(m) apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, 

regularidade trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) 

subcontratada(s), estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, 

ser dispensada a sua exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica 

especial, for de vulto reduzido e baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar 

parcela do objeto deste contrato, deve submeter o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da 

qualificação técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – 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. 

 

CLÁSULA DECIMA SEXTA – 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. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SESI/SENAI, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SESI/SENAI, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 

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. 
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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 SETIMA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, 

as partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                         

 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI/SENAI Representante da CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS - 
SALVO NAS CONDIÇÕES DE APRENDIZ 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

 

Eu ____________________________, representante da empresa______________________________, CNPJ 

nº xxx.xxx/xxxx-xx, no qual exerço a função ______________________________, declaro que não empregamos 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 


