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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR adiante designado simplesmente SESI, 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. REGISTRO DE PREÇOS 

1.1 O Sistema de Registro de Preços tem como objetivo manter o registro de propostas vantajosas para 

atendimento às necessidades e conveniências do SESI.  

1.2 O SESI não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação específica para a 

aquisição de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 

sempre preferência. 

1.3 Os itens licitados passarão por uma tomada de preço junto ao mercado. O licitante vencedor, que não aceitar 

reduzir o preço registrado de acordo com o preço mais baixo, encontrado no mercado, terá o seu registro 

cancelado, sendo convocados os demais licitantes, de acordo com a ordem de classificação do certame, a 

ofertarem seus produtos, de acordo com o preço mais baixo, até que a melhor oferta seja apresentada. Com o 

licitante que aceitar tais condições, será firmada Ata, nos moldes do ANEXO VII, pelo prazo residual em que 

vigorar o registro. 

 

2. OBJETO 

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

 

3. SESSÃO DE ABERTURA 

3.1 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. 

3.2 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. 

3.3 O SESI não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais diferentes 

dos referidos no subitem 3.1, indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário estabelecidos. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

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

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

4.2 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 4.5 deste 

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

farão parte integrante do processo de licitação. 

4.3 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; 
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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. 

4.4 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. 

4.5 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. 

4.6 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. 

4.7 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. 

4.8 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. 

4.9 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados nos itens 4, 5 e 6, 

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

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. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 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): 

 



 

 

 

 
Processo nº. 14547/18 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 711/2018 
 

 

A.T.S 
CPL 

 

 

3 / 37

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: 

 

5.2 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. 

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

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

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

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

apresentação. 

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

irretratável. 

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

e por técnicos designados para tal fim. 

5.7 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. 

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

edital.  

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

edital, em envelope devidamente fechado. 

6.2 Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do 
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credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no ENVELOPE Nº 02. 

6.3 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: 

 

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

a) Carta (ANEXO IV) endereçada à Comissão de Licitação do SESI, 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 constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

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

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

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 6.4 “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 
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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 

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

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

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

6.5 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 6.4, em 

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

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. 

6.6 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.  

6.7 Os documentos de que trata o item 6.4 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”. 

6.8 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.   

 

7. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 

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

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

licitação, especificamente designado no momento do credenciamento. 

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

7.4 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 marcará nova data para continuidade da Licitação. 

7.5 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. 

7.6 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. 

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

subitem 7.6, o Pregoeiro classificará a de menor preço e as duas melhores propostas de preços subsequentes, 

desde que atendam às demais condições definidas neste Edital. 

7.8 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 7.6 e 7.7, não integrarem a lista de classificadas 

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

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

todas serão consideradas para efeito de classificação. 

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

7.11 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. 

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

ocorra. 

7.13 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. 

7.14 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. 

7.15 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. 

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

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. 

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

caberá à Comissão de Licitações do SESI 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. 

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

penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

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

para que seja obtida proposta mais vantajosa.  

7.20 Declarado o licitante vencedor, a Comissão de Licitações do SESI encaminhará o processo à autoridade 

competente para a homologação e adjudicação. 

7.21 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. 

7.22 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. 

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, através 

de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI, fax ou e-mail constantes no ANEXO II, 

poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

8.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 8.1, não será considerada a data de abertura do 

certame. 

8.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

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

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

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

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

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

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI, 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. 

9.3 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 procederá ao sorteio da proposta vencedora, 

a ser realizado durante a sessão do Pregão. 

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

estabelecidas no item 17 deste edital. 

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

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

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

para o SESI e nem firam os direitos dos demais proponentes. 
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10. RECURSOS 

10.1 Da desclassificação das propostas de preços, somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão 

de Licitações do SESI, 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. 

10.2 A Comissão de Licitações do SESI analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe 

facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

10.3 Da decisão da Comissão de Licitações do SESI relativa ao pedido de reconsideração, não caberá recurso. 

10.4 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 7.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que 

inabilitar o licitante. 

10.5 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, da interposição do recurso. 

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

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

10.8 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. 

10.9 Os recursos serão encaminhados para a autoridade superior do SESI, por intermédio do Pregoeiro, para serem 

submetidos à análise e decisão. 

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

pela autoridade competente. 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

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

 

12. PAGAMENTO 

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

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

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

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

decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

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

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

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

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

SESI. 

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI. 

14.6 O fornecimento do objeto desta licitação será realizado pela licitante que ofertar o menor preço registrado na 

Ata de Registro de Preços (ANEXO VII), ou por todas aquelas licitantes que aderirem ao preço registrado, 

sempre que forem solicitadas, mediante o recebimento do instrumento contratual. 

14.7 A licitante que tiver seu preço registrado, bem como todas que aderirem ao registro de preços, assinarão, 

individualmente, a Ata de Registro de Preços para fornecimento dos itens com preços registrados, conforme 

ANEXO VII deste instrumento convocatório. 

14.8 O primeiro colocado será aquele que ofertou o menor valor para o(s) objeto(s) do ANEXO I. A ordem de 

classificação dos demais licitantes que optarem por aderir ao registro de preços, seguirá a mesma ordem de 

classificação das propostas, de acordo com os preços apresentados. Essa adesão se dará 

somente por manifestação na própria sessão pública de abertura das propostas e será registrada em Ata. 

14.9 Os critérios para o fornecimento do objeto deste edital, a partir do 2º (segundo) licitante que registrou preço, 

serão os seguintes: 

a) Quando o primeiro colocado no Registro de Preço não puder fornecer no prazo de entrega determinado 

neste edital, em parte ou na totalidade, a quantidade solicitada pela entidade Contratante. Nesta situação 

a entidade Contratante poderá realizar a compra de mais de um fornecedor, de forma a viabilizar a 

aquisição da quantidade total solicitada; 

b) Quando o primeiro colocado no Registro de Preço declinar, com a devida justificativa, do fornecimento 

dos produtos por não conseguir mais praticar o preço registrado; e  

c) Quando houver alguma situação que justifique a solicitação de fornecimento dos demais licitantes 

registrados que não esteja previsto neste edital. 

14.10 O registro de preços não importa em direito subjetivo à contratações do objeto determinado no ANEXO I como 

estabelece o art. 36 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 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 do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

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

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

16.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 
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16.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

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

16.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

16.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

16.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI a comprovar a impossibilidade da entrega do objeto, 

nos prazos estipulados; 

16.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

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

16.1.8 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;  

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

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

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

contrato; 

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

16.2 Nas hipóteses das alíneas “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.5”, “16.1.6”, “16.1.7”, “16.1.8”, e “16.1.10”, a parte 

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

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

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

das sanções previstas no item 17 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

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

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

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

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

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

17.3 Será cabível pena de multa: 

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

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

ensejando a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

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

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

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

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

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

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 
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20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

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

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

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

critério do SESI. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

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

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

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

Licitações e Contratos do SESI. 

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

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

da intimação do ato. 

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

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

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

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 17, deste Edital. 

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

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

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

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

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

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

proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI. 

19.5 Fica assegurado ao SESI o direito de: 

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

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

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

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

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

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a 
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abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

19.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

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

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

nenhuma indenização por parte do SESI. 

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

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

qualquer título. 

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

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

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

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

consecutivos. 

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

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

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

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

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

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

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. 

 

20. FORO 

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

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 17 de Agosto de 2018. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS E MATERIAIS 
ESPORTIVOS – PROJETO ATLETA DO FUTURO E JOGOS SESI 

  

LOTE 01 – MATERIAIS ESPORTIVOS 
PREÇO MÁXIMO TOTAL UNITÁRIO R$ 6.037,65 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UF 

QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO 
MÍNIMA MÁXIMA 

1 

Antena para Voleibol em fibra nas cores branca e 
vermelha, 01 cm de largura por 1,80m de 
comprimento. Marca de referência: Dunk/Oficial ou 
similar. 

Par 9 11 R$       92,93 

2 

Apito de plástico, acompanhado de cordão, bolinha 
interna de cortiça, embocadura anatômica, tamanho 
grande. Marca de Referência: Poker – PK63 ou 
similar 

Unidade 15 22 R$        14,07 

3 

Arcos plásticos (bambolê) tamanho médio, diversas 
cores, diâmetro de 60 a 65 cm, aro plástico de pvc 
reforçado, colado e grampeado. Marca de referência: 
Cemar - Cebamb ou similar 

Unidade 55 82 R$           4,00 

4 

Baralho 139 Truco Azul - Naipe Convencional. 
Contém 55 cartas (52 cartas + 2 curingas + 1 carta 
extra) no formato 57mm x 89mm - Marca de 
Referência: Copag ou similar. 

Unidade 97 145 R$         15,20 

5 
Bola de Basquete Mirim: Fabricada em borracha 
matrizada, Câmara butil, Miolo removivel e lubrificado. 
Circunferência 71 a 74 cm. Peso 450 a 500 gramas.  

Unidade 1 2 R$         59,17 

6 

Bola de Basquete oficial matrizada, confeccionada 
em microfibra, câmara airbility, circunferência de 75 a 
78cm, peso 600 a 650g, miolo slip system removível 
e lubrificado, aprovada pela confederação e 
federação de basquete. Marca de referência Penalty 
7.5 ou similar. 

Unidade 23 34 R$       292,93 

7 

Bola de Borracha Nº 10: Bola de Borracha com 
válvula, miolo lubrificado e substituível Peso: 280 a 
300g com Diâmetro: 150 a 160mm e Circunferência: 
48 a 50cm.Marca de Referência: Nedel ou similar. 

Unidade 16 24 R$         21,65 

8 

Bola de Borracha Nº 14: Bola de Borracha com 
válvula, miolo lubrificado e substituível Diâmetro: 65 - 
67 cm, Peso: 350 - 370 g. Marca de Referência: 
Nedel ou similar. 

Unidade 11 16 R$         35,53 

9 
Bola de Borracha Nº 2: Diâmetro 5,1cm, peso 40g, 
cores variadas.Marca de Referência: Nedel ou similar. Unidade 16 24 R$           6,50 

10 Bola de Borracha Nº 4: Diâmetro 7,96cm, peso 45g, 
cores variadas.Marca de Referência: Nedel ou similar. Unidade 16 24 R$           7,25 

11 

Bola de Borracha Nº 8: Bola de Borracha com válvula, 
miolo lubrificado e substituível Peso: 200 a 220g com 
Diâmetro: 122 a 126mm e Circunferência: 38 a 40cm. 
Marca de Referência: Nedel ou similar. 

Unidade 10 16 R$         17,08 

12 
Bola de Futebol Mirim nº 3 - Costurada á mão, 32 
gomos, 68 a 70 Cm, 410 - 450g, camara Arbility, 
Miolo Slip system. 

Unidade 11 14 R$         70,27 

13 
Bola de Futebol Society, Termotec, PU, 11 Gomos 
68- 69cm, 425-455g, Camara Arbility, miolo Slyp 
System. Marca de Referência: Penalty - Kick Off ou 

Unidade 70 91 R$       171,48 
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similar. 

14 
Bola de Futsal Pró sub 09: Bola Iniciante matrizada, 
confeccionada com PVC .Com Diâmetro:   49 - 51 cm 
e Peso: 240 - 280 g.  

Unidade 18 27 R$       107,97 

15 
Bola de Futsal Pró sub 11: Bola Mirim matrizada, 
confeccionada com PVC .Com Diâmetro:   54 - 56 cm 
e Peso: 300 - 330 g.  

Unidade 8 10 R$         89,73 

16 
Bola de Futsal Pró sub 13: Bola Fem./ Inf. matrizada, 
confeccionada com PVC. Com Diâmetro:   58 - 60 cm 
e Peso: 350 - 380 g.  

Unidade 8 10 R$         90,48 

17 

Bola de Futsal, circunferência de 61 a 64cm, peso 
410 a 440g, 11 gomos, câmara airbility, Termotec, 
confeccionada em pu, miolo slip system removível e 
lubrificado. Marca de referência: Penalty max 500 ou 
similar 

Unidade 146 219 R$       229,48 

18 
Bola de Handebol Feminina: matrizada, 
confeccionada com PVC Special Grip. Com Diâmetro: 
54 - 56 cm e Peso: 325 - 400 g.  

Unidade 13 16 R$         77,98 

19 
Bola de Handebol Iniciação: Bola Mirim matrizada, 
confeccionada com PVC Special Grip. Com 
Diâmetro:  49 - 51 cm e Peso: 230 - 270 g.  

Unidade 14 18 R$         76,73 

20 
Bola de Handebol Masculina: matrizada, 
confeccionada com PVC Special Grip. Com Diâmetro: 
58 - 60 cm e Peso: 425 - 475 g.  

Unidade 16 24 R$         86,98 

21 

Bola de Tênis de mesa oficial, 3 estrelas, 40mm, 
profissional, aprovada pela federação internacional de 
tênis de mesa, cartela com 6 peças. Marca de 
referência: DHS – 3 estrelas ou similar 

Tubo 46 59 R$         19,25 

22 

Bola de Tênis de quadra e campo, oficial, aprovada 
pela federação internacional de tênis, compostas de 
fibras de duraweave, feltro de alta durabilidade, tubo 
com 03 bolas. Marca de referência Dunlop/Dlp3 ou 
similar 

Tubo 32 48 R$         40,08 

23 

Bola de Vôlei de Praia, circunf. De 65 a 67cm, peso 
260g a 280g, câmara airbility, confeccionada em 
microfibra, miolo slip system removível e lubrificado, 
aprovada pela confederação brasileira de voleibol. 
Marca de referência: Penalty beach voley pró 

Unidade 34 44 R$       203,98 

24 

Bola de Voleibol, tamanho infantil: costurada, com 18 
gomos, confeccionada com PVC. Possui gomos com 
enchimento interno tornando a bola mais macia e 
menos contundente. Diâmetro: 60 - 63 cm, Peso: 240 
- 270 g, Câmara: Câmara Butil, Construção: 
Costurada, Material: PVC, Miolo: Miolo Removível.  

Unidade 10 16 R$         92,98 

25 

Bola de Voleibol: matrizada, circunferência de 65 a 
67cm, peso 260 a 280g, câmara airbility, 
confeccionada em microfibra, miolo slip system 
removível e lubrificado, aprovada pela federação 
internacional de voleibol e confederação brasileira de 
voleibol. 

Unidade 97 145 R$       287,73 

26 

Bola Futebol de Campo: Bola Oficial de Futebol de 
Campo, Termotec, com 12 gomos, confeccionada 
com PU.Com Diâmetro:68 - 70 CM e Peso: 410 - 450 
g.  

Unidade 96 124 R$       167,95 

27 
Bola Oficial de Futsal: costurada à mão, com 32 
gomos, confeccionada em PU. Com Diâmetro: 61 - 64 
cm e Peso: 410 - 440 g.  

Unidade 73 109 R$       150,70 

28 
Bomba de ar para inflar bola, dupla ação. Marca de 
Referência:  Penalty ou similar. Unidade 53 68 R$         34,03 
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29 

Colchonete para ginástica em espuma d20, revestido 
com tecido impermeável, medindo 1,00x 0,60x0,03cm 
aproximadamente, cores diversas. Marca de 
Referência: Nedel – ND03 ou similar 

Unidade 32 48 R$         37,75 

30 
Cone para demarcação e treinamento desportivo. 
Altura de 23 cm. Unidade 162 243 R$           8,50 

31 
Conjunto de rede e suporte para tênis de mesa, 
suporte em ferro com rosca, rede de nylon. Marca de 
Referência: Dunk/Dunk ou similar 

Unidade 29 43 R$         35,53 

32 Corda Esportiva em Sisal, tamanho único Unidade 30 39 R$           7,40 

33 

Cronômetro digital, progressivo e regressivo, bateria 
de lítio, repetidor com bipe, design ergonômico, 
relógio com alarme e calendário, resistente à água. 
Marca de Referência: Vollo – 32.4 ou similar 

Unidade 8 12 R$         66,93 

34 

Fita demarcatória para quadra de volei de praia, 
padrão oficial, 2 faixas com 8,0mts e 2 faixas com 
16mts, largura de 6cm, em polietileno (pe) com 
ilhoses e speck para fixação. Marca de Referência: 
Dunk/Oficial ou similar. 

Unidade 7 9 R$       119,35 

35 
Jogo De Xadrez Profissional Peças Clássicas + 
Tabuleiro Kit 28 42 R$       180,50 

36 
Jogo Dominó Profissional Double 6 Lata 28 Pçs 
Colorida Luxo. Marca de Referência: Dominoes ou 
similar 

Unidade 41 61 R$         33,45 

37 
Kit de Badminton completo: para 04 jogadores 
Contém 4 raquetes encordoadas, 3 petecas de nylon  Unidade 13 19 R$       187,93 

38 

Mini placar de mesa, articulado, medindo 
aproximadamente 27x14cm, placar de 0 a 25 pontos 
e marcador de faltas com placas confeccionadas em 
pvc. Marca de Referência: Klopf - 75492 ou similar 

Unidade 14 18 R$       205,55 

39 
Miolo para bola de silicone lubrificada. Marca Penalty 
- 2593 ou similar Unidade 22 28 R$           4,80 

40 
Pacote contendo 100 bolinhas. Linha Table Tennis. 
Material Acetato de celuloide.  Unidade 8 12 R$       126,77 

41 
Peteca de Badminton. Marca de Referência: Vollo – 
88.2 ou similar Unidade 90 135 R$         20,37 

42 

Porta bolas em tubo, medindo aproximadamente 80 
cm de comp. X 42 cm de altura x 20 cm de 
profundidade, confeccionado em poliéster e cristal 
transparente, com zíper na parte superior, 
capacidade para 8 bolas. Marca de Referência: Poker 
– 8 bolas ou similar 

Unidade 28 42 R$         69,07 

43 
Raquete de Tênis de Mesa estilo clássica. Borracha 
lisa em ambos os lados.  Unidade 33 49 R$         25,28 

44 

Rede de basquetebol, de seda, fio 4mm de 
polietileno, fio nº4 confeccionada em poliéster, malha 
10cm, comprimento de 9,50 a 10m, faixas de couro. 
Marca de Referência: Dunk/Nylon 4 ou similar 

Unidade 5 6 R$         31,10 

45 

Rede de Futebol suíço confeccionada em polietileno, 
5m de comprimento, 2m de altura, 3mm de 
espessura. Marca de Referência: Dunk/Suiço NY3 ou 
similar. 

Par 23 29 R$       182,43 

46 
Rede de Futsal confeccionada em nylon, 2,20 x 
3,20m, fio 3mm. Marca de Referência: Dunk/Futsal 
NY3 ou similar. 

Unidade 25 32 R$       132,90 

47 
Rede de Nylon para Futebol de Campo Modelo 
Europeu: Rede 4 mm em Malhas confeccionadas 
com nós cerradas, malhas tradicionais trançadas tipo 

Par 10 16 R$       553,10 
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Colméia em Nylon Med 7,50 x 2,50m, fio 4mm. Marca 
de Referência: Master ou similar. 

48 

Rede de Nylon para Futebol de Campo Modelo 
Standard: Rede 4 mm em Malhas confeccionadas 
com nós cerradas, malhas tradicionais trançadas tipo 
Colméia em Nylon Med 7,50 x 2,50m, fio 4mm. 

Par 6 7 R$       390,93 

49 

Rede de Voleibol profissional, oficial com 2 faixas, fio 
nº 2, altura 1m, malha 10cm, comprimento de 9,50 a 
10m, faixas de couro. Marca de Referência: 
Dunk/Oficial ou similar. 

Unidade 9 11 R$       184,98 

50 
Relógio De Xadrez - Analógico Oficial. Marca de 
Referência:  Jaehrig ou similar. Unidade 16 20 R$       138,67 

51 Tabuleiro para Jogar Dominó 60cm x 60cm Unidade 12 15 R$       194,90 

52 
Mesa Oficial de Tênis de Mesa 12mm - Pés em 
Madeira Maciça na cor azul, feita em MDP e madeira 
maciça. - Peso: 61kg - Dimensões: 152 x 76 x 274 cm 

Unidade 10 20 R$       535,35 

ESTIMATIVA ANUAL LOTE 01 MÍNIMA R$ 180.484,79 MÁXIMA R$ 259.483,81 

 

 

LOTE 02 – MATERIAIS DE GINÁSTICA 
PREÇO MÁXIMO TOTAL UNITÁRIO R$ 243,23 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UF 

QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL 

PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

 
MÍNIMA MÁXIMA 

1 Arco de GR: 78cm Unidade 10 13 R$         40,00 

2 Bola de GR: 300g Unidade 10 13 R$         50,33 

3 Corda de GR: 3m Unidade 10 13 R$         20,00 

4 Estilete para GR: em fibra oficial infantil 50cm, com 
girador bi-articulado. Unidade 10 13 R$         41,30 

5 Fita para GR: fita tafeta mescla 4m Unidade 10 13 R$         27,93 

6 Maça para GR: em PVC, infantil 38cm Unidade 10 13 R$         63,67 

ESTIMATIVA ANUAL LOTE 02 MÍNIMA R$ 2.432,30 MÁXIMA R$ 3.161,99 
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LOTE 03 – TROFÉUS E MEDALHAS 
PREÇO MÁXIMO TOTAL UNITÁRIO R$ 565,54 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UF 

QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL 

PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

R$ 
MÍNIMA MÁXIMA 

1 

 
Troféu (Fase Municipal) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
** 1º lugar - (Dourado: Pantone 871C) 

Unidade 348 522  R$         89,93  

2 

 
Troféu (Fase Municipal) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
** 2º lugar - (Prata: Pantone 877C)  

Unidade 259 388  R$         89,93  

3 

 
Troféu (Fase Municipal) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
** 3º lugar - (Bronze: Pantone 876C) 

Unidade 224 336  R$         89,93  

4 

 
Troféu (Estadual) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
** 1º lugar - (Dourado: Pantone 871C) 

Unidade 47 61  R$         89,93  
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5 

 
Troféu (Estadual) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
 
** 2º lugar - (Prata: Pantone 877C)  

Unidade 44 57  R$         89,93  

6 

 
Troféu (Estadual) 
 
Base Troféu:  medindo 16,6x4cmx4cm (base x altura 
x profundidade) | Confeccionada em MDF | Corte 
especial | Pintura laqueada na cor azul (referencia: 
Pantone:2955C) | Impressão do logo na cor branca | 
sobreposição de uma Placa de acrílico.  
Placa Acrílico Troféu: 1 Placa de Acrílico Cristal de 
8mm | medindo 20x23cm | Corte especial | Impressão 
em Serigrafia - 4 cores**, Azul: Pantone 2955C, 
Laranja: Pantone 1375C) | colado na base.  
 
** 3º lugar - (Bronze: Pantone 876C) 

Unidade 44 57  R$         89,93  

7 

 
Medalha (Fase Municipal) 
 
Medalha de Acrílico: Medindo 9x11,2cm (base x 
altura) | confeccionada em acrílico cristal de 6mm | 
Corte especial a laser | Impressão em Serigrafia - 5 
cores**, Azul: Pantone 2955C, Laranja: Pantone 
1375C e Branco) | Acabamentos: Fita de cetim verde 
bandeira de 20mm. 
** 1º lugar -  (Dourado: Pantone 871C) 
** 2º lugar - (Prata: Pantone 877C)  
** 3º lugar - (Bronze: Pantone 876C) 

Unidade 6.628 9.942  R$         12,98  

8 

 
Medalha (Fase Estadual) 
 
Medalha de Acrílico: Medindo 9x11,2cm (base x 
altura) | confeccionada em acrílico cristal de 6mm | 
Corte especial a laser | Impressão em Serigrafia - 5 
cores**, Azul: Pantone 2955C, Laranja: Pantone 
1375C e Branco) | Acabamentos: Fita de cetim verde 
bandeira de 20mm. 
** 1º lugar -  (Dourado: Pantone 871C) 
** 2º lugar - (Prata: Pantone 877C)  
** 3º lugar - (Bronze: Pantone 876C) 

Unidade 720 936  R$         12,98  

ESTIMATIVA ANUAL LOTE 03 MÍNIMA R$ 182.249,42 MÁXIMA R$ 268.986,97 
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LOTE 04 – CAMISETAS 
PREÇO MÁXIMO TOTAL UNITÁRIO R$ 22,00 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UF 

QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL 

PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

R$ 
MÍNIMA MÁXIMA 

1 

Camiseta em duas cores, gola careca e 
manga curta  
Especificações técnicas dos materiais: 
-Malha poliviscose (67% poliéster / 33% viscose); 
-Nas cores: pantone têxtil internacional nº 
194006 (preto), (ou pantone sul americano 
equivalente) nas mangas; 
-Laterais em viés de acabamento e pantone têxtil 
sul americano nº 171464TC (laranja) (ou pantone 
têxtil sul equivalente) no meio da frente e das 
costas) pantone têxtil internacional nº; 
-Gola com ribana própria para malha poliviscose. 
Descrição: 
Degolo com ribana de 2 cm, acabamento na 
barra da peça e nas mangas em viés de borda 
na cor preta no mesmo tecido e cor da peça, 
fechamento em máquina overloque ponto cadeia. 
Logo marca: Conforme desenho no quadro 
abaixo. 
Acabamentos: 
O fechamento da ribana do degolo deve estar na 
posição de fechamento do ombro esquerdo de 
quem olha. 
Etiquetas: 
O produto deve ser acompanhado da etiqueta de 
certificação do fornecedor do tecido no que se 
refere ao acabamento do mesmo especificado na 
descrição do tecido acima colocado. 
O produto deve ser acompanhado de etiqueta de 
tamanho, composição, CNPJ do fabricante e do 
fornecedor (se for o caso); Modos de cuidado e 
conservação, sendo a etiqueta de tamanho 
fixada no meio do degolo das costas. 
 
Tabela de medidas:  
Todas as medidas especificadas na tabela de 
medida abaixo se referem à peça pronta, já 
tendo recebido a 1ª lavagem, assim para efeito 
de conferencia de tamanho e validação da parte 
técnica para as medidas da peça o fornecedor 
deverá colocar em sua proposta quais os 
parâmetros de encolhimento do tecido 
fornecendo assim uma tabela de medidas de 
peças pronta sem lavagem em toda grade 
solicitada. 
Fornecer nos tamanhos Infantil do tamanho 6 ao 
tamanho 14 e adulto do tamanho PP ao tamanho 
GG, conforme tabela de medidas abaixo, a 
mesma se refere a peças prontas. 

Unidade 739 960 R$         22,00 

ESTIMATIVA ANUAL LOTE 03 MÍNIMA R$ 16.258,00 MÁXIMA R$ 21.120,00 

 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 
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MODELOS 
 

TROFÉUS: 
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MEDALHAS: 
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CAMISETAS: 
 

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS EXPRESSADA EM CENTÍMETRO 
 

Tabela de Medidas em cm da Peça Finalizada - Produto: Camiseta Gola Careca com Ribana 

Ponto 
de 

Medida 
Descrição 

Tamanhos 

6 8 10 12 14 PP P M G GG Tolerância

A 

Comprimento da 
Manga 22,0 23,5 25,0 26,5 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 ± 0,5 

B 

Contorno da boca da 
manga 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 ± 0,5 

C 

Largura da faixa lateral 
Frente e costas no 

ponto da barra (5 cm 
para cada lado) 

8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 ± 0,5 

D 
Comprimento total 
medido nas costas 60,5 62,0 63,5 65,0 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 76,5 ± 1,0 

E 
Comprimento total 
medido na frente 54,5 56,0 57,5 59,0 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 ± 1,0 

F 
Largura do contorno do 

quadril (na altura da 
barra) 

85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 ± 1,0 

G Comprimento da 
Lateral 

32,5 34,0 35,5 37,0 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 ± 0,7 

# Tórax 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 ± 1,0 

# Largura da Ribana no 
degolo 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Não há 

Obs: Todas as medidas especificadas na tabela de medida acima se referem à peça pronta, já tendo recebido a 1ª 
lavagem, assim para efeito de conferência de tamanho e validação da parte técnica para as medidas da peça o 
fornecedor deverá colocar em sua proposta quais os parâmetros de encolhimento do tecido fornecendo assim uma 
tabela de medidas da peça pronta sem lavagem em toda grade solicitada especificando o padrão de encolhimento na 
largura e no comprimento após a 1ª lavagem. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 18 de Setembro de 2018 – 14:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo 
 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 
a) Indicar a MARCA e MODELO para os produtos ofertados dos LOTES 01 e 02 
 

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

 
4. Requisitos complementares para habilitação 

NÃO HÁ. 
 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  
Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 
Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Presencial nº. 711/18 
Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: alessandra.silverio@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 14/09/18 às 18:00 horas e as 
respostas poderão ser fornecidas até o dia 17/09/18 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
MENOR PREÇO POR LOTE  
 
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; 
b) Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens; 
c) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote. 

 
Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o certame, 
apresentar nova proposta reduzindo os valores linearmente (%), ou seja, de forma equitativa de seu valor 
inicial, para o valor final arrematado na fase de lances. Essa redução deverá ocorrer para cada um dos 
itens e/ou subitens. 
EXEMPLO:  
Valor inicial do LOTE I = R$ 100,00 (Item 01 = R$ 70,00 e item 02 = R$ 30,00) 
Valor final do LOTE I = R$ 75,00 (Item 01 = R$ 52,50 e item 02 = R$ 22,50) 

 
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 
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motivo atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e 
o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus 
adicional para o CONTRATANTE. 
d) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 
Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 
validade no momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva 
regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
e) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 
123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 
devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 
Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 
2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 
Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

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

8. Dados para o faturamento 
Serão informados no Pedido de Compra. 

 
9. Locais de entrega 

Unidades do SESI em todo o Estado do Paraná. 
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Unidade CNPJ CEP Endereço Telefone
Ampére 03.802.018/0035-44 85640-000 Rua Atenas, 344 - Bairro Nossa Senhora das Graças (46)3547-3011 

Apucarana 03.802.018/0008-71 86812-500 Avenida Aviação, 1851 Jardim Aeroporto (43) 3420-5300

Arapongas 03.802.018/0017-62 86705-280 Avenida Maracanã, 3260 Vila Araponguinha (43) 3275-8750

Araucária 03.802.018/0034-63 83705-740 Avenida Archelau de Almeida Torres, 1181 (41) 3643-6373

Bandeirantes 03.802.018/0023-00 86360-000 Rodovia BR 369 KM 57 (43) 3534-8159

Boqueirão 03.802.018/0004-48 81750-340 Rua Doutor Heleno da Silveira, 343 Boqueirão (41) 3271-8900

Campo Largo 03.802.018/0005-29 83601-140 Rua Rui Barbosa, 868 Centro (41) 3291-8400

Campo Mourão 03.802.018/0025-72 87306-010 Rodovia BR 272, KM 01 Parque Industrial (44)3518-5757

Cascavel 03.802.018/0015-09 85819-750 Rua Doutor Heitor Stocler de França, 160 Jardim Maria Luiza (45) 3220-5402

Cianorte 03.802.018/0032-00 87200-000 Travessa 1, 63 Parque Industrial (44) 3619-5800

Dois Vizinhos 03.802.018/0045-16 85.660-000 Avenida Dedi Barrichelo Montager, 19 Centro (46) 3536-1272

Foz do Iguaçu 03.802.018/0026-53 85866-460 Rua Perdigão, 58 - Vila A (45) 3576-8600

Francisco Beltrão 03.802.018/0027-34 85605-040 Rua União da Vitória, 66 Miniguaçu (46) 3520-5550

Guarapuava 03.802.018/0024-91 85015-340 Rua Coronel Lustosa, 1736 Batel (42) 3623-1781

Irati 03.802.018/0009-52 84500-000 Rua Coronel Emílio Gomes, 03 Centro (42) 3421-4850

Londrina 03.802.018/0031-10 86062-030 Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 Jardim Bancários (43) 3294-5200

M. Cândido Rondon 03.802.018/0029-04 85960-000 Avenida Rio Grande do Sul, 3133 Parque Industrial (45) 3254-1269

Maringá 03.802.018/0019-24 87015--230 Rua Antonio Carniel, 499 Zona 5 (44) 3218-5650

Palmas 03.802.018.0036-25 85555-000 Rua Marechal Deodoro, 2176, Bairro São José (46) 3262-1493 /2581

Paranavaí 03.802.018/0046-05 87703-000 Praça dos expediacionário, S/N (44)3423-6221

Pato Branco 03.802.018/0002-86 85502-090 Rua Xingú, 833 Amadori (46) 3220-5500

Ponta Grossa 03.802.018/0006-00 84051-410 Avenida João Manoel dos Santos Ribas, 405 Ronda (42) 3219-5000

Rio Branco do Sul 03.802.018/0014-10 83540-000 Avenida Santos Dumont, s/nº Tacaniça (41) 3652-8100

Rio Negro 03.802.018-0010-96 83880-000 Rua Severo de Almeida, 954 Bom Jesus (47) 3641-6400

São Mateus do Sul 03.802.018/0038-97 83900-000 Av. Ozi Mendonça de Lima, 1186 (42) 3520-3950

Sto Antonio da Platina 03.802.018/0016-81 86.430-000 Rodovia BR 153 KM 40 (43) 3534-8150

Telêmaco Borba 03.802.018/0007-90 84261-560 Rua Vidal de Negreiros, 225 Centro (42) 3271-4800

Toledo 03.802.018/0028-15 85909-625 Rua do Cedro, 873 Vila Operária (45) 3379-6100

Umuarama 03.802.018/0030-30 87508-210 Rodovia PR 489, N° 1400, Jardim Universitário (44) 3626-8478

União da Vitória 03.802.018/0033-82 84600-000 Rua Marechal Deodoro, 70 Centro (42) 3521-3900
 

• No surgimento de novas unidades, estas deverão ser abrangidas pelo objeto deste Edital. 
 

10. Formalização da Contratação 
PEDIDO DE COMPRA (PED), conforme MINUTA (ANEXO VI) E 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme MINUTA (ANEXO VII). 
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 
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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 14547/18. 

 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação e Ata de Registro de Preços 

 
a) Fica estabelecido o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem 
interrupção e prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra. 
b) O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por até igual período, desde que em pesquisa de 
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso, e que seja acordado por ambas as partes. 
 
 

14. Reajuste contratual 
 
a) Na hipótese de o presente contrato vir a ser prorrogado por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá 
incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 
 
R = V * (I – Io) / Io  
 
Sendo: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 
Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 
proposta, pro rata dia; 
I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 
  
b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 
abertura do presente certame. 
 

15. Visita Técnica 
NÃO HÁ. 

16. Amostras  
 
Após a(s) empresa(s) ser(em) declarada(s) como arrematante(s), poderá a Comissão de Licitações do 
SESI solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s), e estas amostras deverão ser apresentadas em até 
05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
• Poderão ser solicitadas amostras de 01 (uma quantidade) de cada item dos LOTES. 
• A solicitação de Amostras se dará mediante publicação de Comunicado no site SESI convocando o(s) 
proponente(s) arrematante(s) para sua apresentação conforme prazo descrito acima. 
 
• Após apresentação do material solicitado, o mesmo será encaminhado a Unidade Técnica Demandante 
para análise, verificando-se os seguintes critérios: 
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a) Qualidade; 
b) Conformidade com Edital; 

 
• Poderão, os demais participantes do processo licitatório realizar vistas as amostras entregues pela 
empresa arrematante, mediante agendamento de data via e-mail. 
 

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, 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 



 

 

 

 
Processo nº. 14547/18 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 711/2018 
 

 

A.T.S 
CPL 

 

 

32 / 37

 
ANEXO VI – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Presentes, de um lado o SESI, representado pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 

03.802.018/0001-03, e de outro a Empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), CNPJ (nº.), 

simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão 

exarada no processo nº. 14547/2018 referente a PREGÃO PRESENCIAL nº. 711/2018, consoante as cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital, seus anexos e as seguintes disposições: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente ata é o registro dos preços de FORNECIMENTO DE CAMISETAS E MATERIAIS 

ESPORTIVOS – PROJETO ATLETA DO FUTURO E JOGOS SESI, para o SESI, conforme descrição e preços 

descritos neste instrumento.  

1.2. A existência de preços registrados não obriga o SESI a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que 

caiba direito a indenizações de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro, preferência em 

igualdade de condições, de acordo com o Edital.  

 

2. DO PREÇO 

2.1. O proponente beneficiário do preço registrado compromete-se a fornecer os itens especificados no ANEXO I do 

Edital, nas condições aqui descritas. 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UF QTDE 
MÍNIMA 

QTDE 
MÁXIMA PREÇO 

01 01 Discriminação do objeto 1 – EXEMPLO Unid 10 20 R$ 00,00 
 

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, 

administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória 

e/ou necessária, não especificada no Edital.  

 

3. DA ABRANGÊNCIA 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços atenderá as Unidades do SESI abaixo descritas: 

Unidades do SESI em todo o Estado do Paraná. 
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Unidade CNPJ CEP Endereço Telefone
Ampére 03.802.018/0035-44 85640-000 Rua Atenas, 344 - Bairro Nossa Senhora das Graças (46)3547-3011 

Apucarana 03.802.018/0008-71 86812-500 Avenida Aviação, 1851 Jardim Aeroporto (43) 3420-5300

Arapongas 03.802.018/0017-62 86705-280 Avenida Maracanã, 3260 Vila Araponguinha (43) 3275-8750

Araucária 03.802.018/0034-63 83705-740 Avenida Archelau de Almeida Torres, 1181 (41) 3643-6373

Bandeirantes 03.802.018/0023-00 86360-000 Rodovia BR 369 KM 57 (43) 3534-8159

Boqueirão 03.802.018/0004-48 81750-340 Rua Doutor Heleno da Silveira, 343 Boqueirão (41) 3271-8900

Campo Largo 03.802.018/0005-29 83601-140 Rua Rui Barbosa, 868 Centro (41) 3291-8400

Campo Mourão 03.802.018/0025-72 87306-010 Rodovia BR 272, KM 01 Parque Industrial (44)3518-5757

Cascavel 03.802.018/0015-09 85819-750 Rua Doutor Heitor Stocler de França, 160 Jardim Maria Luiza (45) 3220-5402

Cianorte 03.802.018/0032-00 87200-000 Travessa 1, 63 Parque Industrial (44) 3619-5800

Dois Vizinhos 03.802.018/0045-16 85.660-000 Avenida Dedi Barrichelo Montager, 19 Centro (46) 3536-1272

Foz do Iguaçu 03.802.018/0026-53 85866-460 Rua Perdigão, 58 - Vila A (45) 3576-8600

Francisco Beltrão 03.802.018/0027-34 85605-040 Rua União da Vitória, 66 Miniguaçu (46) 3520-5550

Guarapuava 03.802.018/0024-91 85015-340 Rua Coronel Lustosa, 1736 Batel (42) 3623-1781

Irati 03.802.018/0009-52 84500-000 Rua Coronel Emílio Gomes, 03 Centro (42) 3421-4850

Londrina 03.802.018/0031-10 86062-030 Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 Jardim Bancários (43) 3294-5200

M. Cândido Rondon 03.802.018/0029-04 85960-000 Avenida Rio Grande do Sul, 3133 Parque Industrial (45) 3254-1269

Maringá 03.802.018/0019-24 87015--230 Rua Antonio Carniel, 499 Zona 5 (44) 3218-5650

Palmas 03.802.018.0036-25 85555-000 Rua Marechal Deodoro, 2176, Bairro São José (46) 3262-1493 /2581

Paranavaí 03.802.018/0046-05 87703-000 Praça dos expediacionário, S/N (44)3423-6221

Pato Branco 03.802.018/0002-86 85502-090 Rua Xingú, 833 Amadori (46) 3220-5500

Ponta Grossa 03.802.018/0006-00 84051-410 Avenida João Manoel dos Santos Ribas, 405 Ronda (42) 3219-5000

Rio Branco do Sul 03.802.018/0014-10 83540-000 Avenida Santos Dumont, s/nº Tacaniça (41) 3652-8100

Rio Negro 03.802.018-0010-96 83880-000 Rua Severo de Almeida, 954 Bom Jesus (47) 3641-6400

São Mateus do Sul 03.802.018/0038-97 83900-000 Av. Ozi Mendonça de Lima, 1186 (42) 3520-3950

Sto Antonio da Platina 03.802.018/0016-81 86.430-000 Rodovia BR 153 KM 40 (43) 3534-8150

Telêmaco Borba 03.802.018/0007-90 84261-560 Rua Vidal de Negreiros, 225 Centro (42) 3271-4800

Toledo 03.802.018/0028-15 85909-625 Rua do Cedro, 873 Vila Operária (45) 3379-6100

Umuarama 03.802.018/0030-30 87508-210 Rodovia PR 489, N° 1400, Jardim Universitário (44) 3626-8478

União da Vitória 03.802.018/0033-82 84600-000 Rua Marechal Deodoro, 70 Centro (42) 3521-3900  
• No surgimento de novas unidades, estas deverão ser abrangidas pelo objeto deste Edital. 
 

4. DO REAJUSTE 

4.1. Os preços constantes do registro de preços serão alterados somente nas condições previstas no Edital, 

conforme ANEXO II. 

 

5. DOS PRAZOS 

5.1. Fica estabelecido o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e 

prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra. 

5.2. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogada, no máximo, por até igual período, desde que em pesquisa de mercado demonstre que o 

preço se mantém vantajoso, e que seja acordado por ambas as partes. 

 

6. DOS PAGAMENTOS 

6.1. 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. 

6.2. É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema de 

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

6.3. Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 
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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. 

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

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

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

aplicação das penalidades previstas em edital/contrato. 

6.5. EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE CADA MÊS. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1.  As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre o SESI e o FORNECEDOR 

serão formalizadas através do instrumento contratual denominado no ANEXO VI, observando-se as condições 

estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.  

7.2. A CONTRATADA declara ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em 

especial a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, 

bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

7.3. A CONTRATADA declara que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação 

Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

7.4. A CONTRATADA declara que observa as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora 

qualquer forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera quaisquer práticas que importem 

em discriminação de raça ou gênero. 

7.5. A CONTRATADA declara, neste ato, ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações 

estabelecidas no Código de Conduta do Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico 

http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem 

como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros contratados. 

 

8. DOS GESTORES DO CONTRATO 

8.1. As partes designam, neste ato, o Sr(a). (nome do responsável do SESI) e o Sr(a). (nome do responsável da 

empresa pelo serviço) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e da CONTRATADA, 

respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto desta ata e manterão, entre si, 

relacionamento direto. 
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9. DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Curitiba, para a execução dos direitos e obrigações deste contrato, com exclusão de 

qualquer outro domicílio atual ou futuro. 

E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos jurídicos.  
 

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

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS 
ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO 

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, 

devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer 

forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 


