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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. 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. 

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 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 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. 

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 
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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 

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 

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. 
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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, 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 

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, 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; 
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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 

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

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

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

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 

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 
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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 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. 

6.6 O Pregoeiro classificará para a fase de lances a proponente autora da proposta de menor preço, dentro do 

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 
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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, 

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 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 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 

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, 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 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 
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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, 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 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 e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

9.1 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. 

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

facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

9.3 Da decisão da Comissão de Licitações do SESI 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, 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, por intermédio do Pregoeiro, para serem 
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submetidos à análise e decisão. 

9.10 Os recursos serão 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. 

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, 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 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 

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. 

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. 

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 do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI, 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; 
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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 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; 

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;  

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 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 

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

16.1 Para as ocorrências de não cumprimento das normas de segurança do trabalho, será imputada à 

CONTRATADA multa de R$ 2.000,00 (dois mil) reais por situação constatada pela Fiscalização do SESI.  

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

16.3 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. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

16.6 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. 

16.7 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 

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 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 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. 

18.5 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 
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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, durante a entrega do(s) produtos(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SESI. 

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. 

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 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 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 

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 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, 07 de março de 2019. 

 

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS PARA A ÁREA DE SAÚDE DO SESI-PR 

 
 

LOTE 1: REALIZAÇÃO DO EVENTO ANUAL CORRIDA E CAMINHADA – SESI CUIDE-SE + 

DESCRIÇÃO UF VALOR MÁXIMO 

Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de 
Assessoria Esportiva  para Realização do Evento Anual 
Corrida e Caminhada – SESI Cuide-se + 

Serviço R$ 85.928,87 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

a) A contratada será responsável por organizar, fornecer estrutura, pessoal e todos os itens 
necessários para a realização dos eventos, conforme descritivo técnico de cada evento detalhado 
em seu respectivo lote. 

b) Todas as licenças e autorizações solicitadas pelos órgãos públicos e / ou regulamentadores, para 
realização do evento serão de total responsabilidade da empresa contratada. 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O EVENTO: 

 
1.1  DATA E LOCAL 

a) Realização no mês de Novembro – a Contratante irá informar a data com 90 dias de 
antecedência. 
b) Plano de Largada: Corrida de 5 e 10 KM: 20h – Masculino e Feminino / Caminhada de 5KM: 
20h10. 
c) Concentração: a partir das 18h no local da prova. 
d) Local da largada e chegada: Praça Cívica em Carambeí. 
e) Distâncias: Corrida de aproximadamente 05 KM e 10 KM e, Caminhada 05 KM. 
f) Postos de hidratação: nos 2,5 KM para corrida e para caminhada, e ainda, 5,0 e 7,5 KM para 
Corrida de 10 KM. 
g) Prazo Máximo de Conclusão da Prova: 2h45 após a largada. 
h) Montagem e desmotagem da estrutura. 
 

 Montagem: no dia da competição, ressaltando que a estrutura deve estar pronta até 
02 horas antes do horário de concentração dos atletas 

 Desmontagem: logo após o término da competição e entrega de premiação. 
 

1.2 CATEGORIAS 

1.2.1 CORRIDA DE 5 KM 
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Trabalhador Da Indústria Comunidade 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

15/19 anos 15/19 anos 15/19 anos 15/19 anos 

20/24 anos 20/24 anos 20/24 anos 20/24 anos 

25/29 anos 25/29 anos 25/29 anos 25/29 anos 

30/34 anos 30/34 anos 30/34 anos 30/34 anos 

35/39 anos 35/39 anos 35/39 anos 35/39 anos 

40/44 anos 40/44 anos 40/44 anos 40/44 anos 

45/49 anos 45/49 anos 45/49 anos 45/49 anos 

50/54 anos 50/54 anos 50/54 anos 50/54 anos 

55/59 anos 55/59 anos 55/59 anos 55/59 anos 

60 + 60 + 60 60 

 
1.2.2 CORRIDA DE 10 KM 

Trabalhador Da Indústria Comunidade 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

15/19 anos 15/19 anos 15/19 anos 15/19 anos 

20/24 anos 20/24 anos 20/24 anos 20/24 anos 

25/29 anos 25/29 anos 25/29 anos 25/29 anos 

30/34 anos 30/34 anos 30/34 anos 30/34 anos 

35/39 anos 35/39 anos 35/39 anos 35/39 anos 

40/44 anos 40/44 anos 40/44 anos 40/44 anos 

45/49 anos 45/49 anos 45/49 anos 45/49 anos 

50/54 anos 50/54 anos 50/54 anos 50/54 anos 

55/59 anos 55/59 anos 55/59 anos 55/59 anos 

60 + 60 + 60 + 60  

 
1.2.3 CAMINHADA DE 5 KM 

A caminhada será composta com uma categoria única, masculina e feminina. 
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1.3 PERCURSO: 

1.3.1 SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

 

ITEM ATIVIDADE OU MATERIAL 
QTDE 

PREVISTA 

RECURSOS HUMANOS 

1 

Criação e manutenção do site de inscrição: 
Site com estrutura para receber 700 inscrições sem travas. 
Opções de pagamentos on-line. 
Opção de inserção via formulário em Excel em virtude de algumas empresas terem de fazer 
pagamento via contrato com o Sesi. 
Boa qualidade visual e de fácil navegação. 

1 

2 Locutor: pessoa com experiência em locução de eventos, para fazer toda a parte de locução 
da prova e premiação; 1 

3 
Coordenador staff (entrega de kits): pessoa que coordena os staffs de entrega de kits, 
responsável pela lista de participantes inscritos e solução de eventuais problemas de 
inscrição; 

1 

4 

Staff – Kits 
Montagem e organização dos kits pré prova; 
Entrega de kits: pessoal para fazer entrega do chip e número de participante (pré prova) e 
entrega dos kits (pós prova); 

5 

5 
Coordenador staff (guarda volumes): pessoa que coordena os staffs de guarda volume, 
solucionando eventuais problemas; 1 
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6 

Staff – guarda volumes 
Pessoal para recepcionar os pertences dos participantes, guardar nas sacolas e lacrá-las, 
fazendo a devolução após a prova (identificação através do número de peito de cada 
corredor); 
Lacres e sacolas devem ser fornecidas pela empresa CONTRATADA; 

4 

7 Staff – largada / chegada: pessoal responsável pela largada (observadas as orientações do 
diretor técnico), pelo pórtico e pela chegada; 6 

8 
Coordenador staff (percurso): pessoa que coordena os staffs de percurso, orientando sua 
distribuição e solucionando os eventuais problemas; 1 

9 
Staff – percurso: pessoal distribuído ao longo do percurso, auxiliando a CET nos fechamentos 
de vias e indicação do percurso aos participantes; 
Organização e distribuição do Staff no percurso fica sob responsabilidade da CONTRATADA. 

45 

10 
Staff – posto de água 
Staff responsável pela distribuição de água aos participantes; 
Cabe a contrata organizar a distribuição das águas nos locais de distribuição. 

15 

11 

Equipe de Segurança (mínimo 02 seguranças) – Uniformizada, capacitada para execução de 
segurança desarmada. Os agentes deverão ser treinados e capacitados para lidar com o 
público. Deverão assegurar que a realização do evento transcorra com segurança e 
tranquilidade, dando proteção ao público participante. Necessária a apresentação de nada 
consta da Polícia Civil. Horário: 24h antes do evento. 

2 

12 Staff – de Premiação. 3 

RECURSOS MATERIAIS 

13 

Pórtico Largada/Chegada 6x4 – Pórtico de metal, com medida mínima de 6m x 4m, na linha 
de largada/chegada que suporte a instalação de relógio de cronometragem e banners 
institucionais e/ou de sinalização. Testeira pórtico de largada / chegada com impressão 
digital em lona de alta qualidade. 2 tamanhos 6x1m, com acabamento em ilhós. Com 
instalação através de braçadeiras ou similar. Lateral pórtico de largada / chegada com 
impressão digital em lona de alta qualidade. 4 tamanho 3x1 m, com acabamento em ilhós. 
Com instalação através de braçadeiras ou similar; (Layout elaborado pelo CONTRATANTE). 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

14 

Palco 2x4 metros (misto: ferro e madeira – USB ou MDF), por 60cm de altura. 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 
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15 

Cronometragem / tapete de cronometragem – Cronometragem de largada/chegada com 04 
metros de antena. Linha de segurança para largada/chegada com 04 metros de antena. 
Filmagem de chegada para verificação. Relógio para pórtico de largada/chegada (dupla face), 
com lâmpadas de LED, para visualização à distância em dias claros e escuros. Tapete de 
cronometragem em estrutura antiderrapante, aprovada pela Federação Paranaense de 
Atletismo; + chip de cronometragem + envelope + numeral de peito + 4 alfinetes + etiqueta 
de identificação; 

1 

16 

Treliça c/ Backdrop: com aproximadamente 4 X3,5 metros, colocado atrás do podium. A arte 
do backdrop será fornecida pela CONTRATANTE; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

17 

Treliça c/ Painel de foto: com aproximadamente 3 X3 metros, colocado na arena. A arte do 
painel de foto será fornecida pela CONTRATANTE; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA 

1 

18 

Lona para o backdrop de 4x3 metros 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

19 

Lona para o painel de foto de 3x3 metros 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA 

1 

20 

Rádios comunicadores: para comunicação entre coordenadores e staffs; Locação de Rádios 
Comunicadores, RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL EP 450 MOTOROLA SIMILAR /SUPERIOR 
Acompanha cada transceptor os seguintes equipamentos: 
 
·        01 (uma) Bateria recarregável de Íons de Lítio de 1600 mAh; 
·        01 (uma) Antena emborrachada com conector rosqueável; 
·        01 (um) Clipe de cinto ou estojo com alça a tira colo; 
·        01 (um) Carregador rápido de mesa com transformador bivolt 
·        01 (um) Fone de ouvido com suporte de orelha e PTT tipo lapela 

6 
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21 

Tenda 5 X 5 m – fechada (guarda volumes): tenda onde ficará o guarda-volumes; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

22 

Tenda 5 X 5 m – fechada (entrega de kits): tenda para distribuição dos kits; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

23 

Tenda 5 x 5 m - fechada (frutas): tenda para distribuição de frutas; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

24 

Tenda 3 X 3 m – fechada (cronometragem): tenda para montar toda a estrutura da 
cronometragem; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

25 

Tenda 3 X 3 m – fechada (som): tenda para guardar a mesa de som, onde ficará o responsável 
pelo som; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

26 

Tenda 3 X 3 m – fechada (vestiários masculinos e femininos): tendas totalmente fechadas, 
para que os participantes possam trocar de roupas; 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

2 

27 
Cones grandes: cones com 1 metro de comprimento 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e distribuição dos cones para garantir o 
bom andamento da prova. 

300 

28 
Cones médios: cones de 50 cm de comprimento 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e distribuição dos cones para garantir o 
bom andamento da prova. 

100 

29 
Fita zebrada: utilizada nos bloqueios de trânsito; 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e distribuição das fitas zebrada para 
garantir o bom andamento da prova. 

10 
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30 
Sinalização de quilometragem: placas indicativas dos km's; 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e instalação da sinalização das placas 
indicativas de Km’s 

15 

31 
Sinalização de tendas: placas indicativas das tendas; 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e instalação da sinalização das placas 
indicativas de tendas. 

6 

32 Sirene de largada: buzina utilizada na largada da prova; 2 

33 
Grades – As grades deverão ser disponibilizadas em quantitativo suficiente para a perfeita 
separação entre os participantes e o público, funcionando como funil de largada e chegada 
além de separar a pista do trânsito no caso de corrida de rua. 

150 

34 

Banheiro Químico – Banheiro químico Luxo masculino, feminino e para portadores de 
necessidades especiais - Medindo: Altura: 2,20 m de altura, 1,10 m.de largura, 1,20 m. de 
profundidade, construído em Polietileno de alta densidade, contendo: álcool gel higienizador, 
espelho inquebrável de plástico, iluminação, tanque de detritos com capacidade mínima de 
220 litros, caixa de dejetos com assento; mictório, descarga, porta papel com papel higiênico 
de folha dupla, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização de 
livre/ocupado e apoio de objetos, lavatório com água e tanque para abastecimento. 
Fica sob responsabilidade da contrata a organização e instalação dos banheiros químicos, 
apresentando documentos de autorização e licenças que forem necessárias. 

20 

35 

Ambulância – Ambulância de Suporte Avançado de Vida (UTI) com 01 Médico, 01 Enfermeiro 
e 01 Motorista Socorrista e 02 socorristas: 
 
Itens mínimos constantes na ambulância: 
·         Maca Escamoteável; 
·         Ar condicionado; 
·         Cilindro de oxigênio; 
·         Tábua para transporte de vítima c/ 5 cintos; 
·         Respirador; 
·         Cardioversor/Desfibrilador Externo Automático; 
·         Imobilizador Dorsal(KED); 
·         Tração de Fêmur; 
·         Oxímetro de Pulso; 
·         Maleta de Emergência; 
·         Maleta de Medicamentos. 
Equipe: 
·         01 Motorista/Socorrista;  
·         02 Socorristas; 
·         01 Enfermeiro. 

2 

36 

Podium (misto ferro e madeira – MDF ou USB) com diferença de altura para 1°;2° e 3° 
lugares. 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3 

37 Cochos de hidratação (3 para o percurso e 4 para chegada) 7 
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38 

Iluminação, 2 refletores de leds 10w para backdrop, 4 refletores de leds 10w para o pórtico. 
A CONTRATADA deverá apresentar projeto e/ou diagrama unifilar das instalações, com ART, 
providenciar mão de obra para instalação, instalar e contatar a Divisão de Segurança do 
Trabalho (DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

6 

39 

Equipamento de sonorização – Equipamentos devem ser compatíveis com o porte do evento 
permitindo uma audição por pelo menos 100 metros da sua localização e que permita 
reprodução sonora de alta qualidade, considerando: operador ou técnico com set-list, 
contendo o Hino Nacional Brasileiro gravado em cd e pen-drive e músicas adequadas e 
aprovadas pela CONTRATANTE a eventos esportivos com reprodução mecânica; 02 
microfones sem fio disponíveis no palco; PA de caixas distribuídas à 1 frente do palco, 
próximo à área de concentração de atletas e tendas, próximo ao pórtico de largada. Caixas 
Line Array, Mesa Digital 32 Canais, microfones Multifrequenciais, Subwoofer. 
A CONTRATADA deverá apresentar projeto e/ou diagrama unifilar das instalações, com ART, 
providenciar mão de obra para instalação, instalar e contatar a Divisão de Segurança do 
Trabalho (DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

PREMIAÇÃO 

40 
Troféus – Material: fundição. Medida: 10x16 cm (formato display). Impressão: 01 cor em silk. 
Diferenciando apenas dos textos impressos por categoria e classificação. Os layouts serão 
fornecidos pela CONTRATANTE assim que finalizada a presente licitação. 

80 (para cada 
colocação – 
1º, 2º e 3º 

lugar) 

41 

 
Medalhas de participação – Material: fundição Medida: 05 cm de diâmetro (formato circular). 
Fita: tecido 01 cor (fita com largura 2cm) com impressão em silk 01 cor (Layout será 
elaborado pela CONTRATANTE) 
 

700 

ALIMENTAÇÃO 

42 

Kit de Lanches (frutas e barrinha de cereais ) – Frutas (banana, maçã e barrinha de cereais) 
frutas embaladas a vácuo – mínimo de 02 (dois) tipos de fruta para cada participante, e ainda 
uma barrinha de cereais. 
Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a separação e distribuição dos kit’s de lanche 

700 

43 

 
Gelo, 10 sacos de gelo de 10kg 
A CONTRATADA deverá providenciar local para armazenamento do gelo. 
 

100 
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44 

Copo de água mineral – Copos de 300 ml (cada) de água mineral sem gás, gelada. Os copos 
d'água serão entregues conforme definição da CONTRATANTE. A CONTRATADA será 
informada em até 48h antes do evento sobre os pontos de distribuição de água; 
Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a distribuição da água nos pontos de distribuição. 

3500 

MATERIAL ESPORTIVO 

45 
Kit promocional (Camiseta em poliamida com silk monocromática, sacochila com silk 
monocromática e copo ecológico de 600ml) – Os layouts serão fornecidos pela 
CONTRATANTE assim que finalizada a presente licitação. 

700 

ASSESSORIA ESPORTIVA 

46 Assessoria esportiva, pré-produção e relatório final 1 
 

1.3.2 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado a 
cada 12 (doze) meses para a realização do evento do respectivo ano, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
mediante a assinatura de termos aditivos e mediante disponibilidade orçamentária. 
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LOTE 2: REALIZAÇÃO DO EVENTO ANUAL FASE ESTADUAL DOS JOGOS DO SESI PARANÁ 

DESCRIÇÃO UF VALOR MÁXIMO 

Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de 
Assessoria Esportiva  para Realização do Evento Anual 
Fase Estadual dos Jogos do Sesi Paraná 

Serviço R$ 129.680,00 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

a) A contratada será responsável por organizar, fornecer estrutura, pessoal e todos os itens necessários 
para a realização dos eventos, conforme descritivo técnico de cada evento detalhado em seu 
respectivo lote. 

b) Todas as licenças e autorizações solicitadas pelos órgãos públicos e / ou regulamentadores, para 
realização do evento são de total responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O EVENTO: 

2.1  DATA E LOCAL 

a) Realização no mês de Novembro, sendo: 

 02 dias de pré evento 

 (até) 4 dias de evento 

b) Local: Carambeí, estrutura esportiva será informada pelo contratante com até 60 dias de 
antecedencia. 

c) Montagem e Desmontagem Local de Competição 

 Estrutura física, faixa indicativas de modalidades, tendas, guarda-sol, etc... devem ser 
montadas 01 (um) dia útil antes do ínicio da competição. Desmontagem deve ser realizada se 
possível imediatamente após o final da competição e no dia seguinte ao térmido do evento. 

 Estrutura de Secretaria Geral e Técnica, ponto de rede, instalação dos pontos de energia e 
damais mobiliários devem ser montados 4 dias uteis antes do início da competição. 

 
2.2  INFORMAÇÕES GERAIS 

a) É imprescindível que todos os profissionais envolvidos na parte técnica (secretaria geral e técnica, 
coordenadores de modalidades, e responsável geral), sejam profissionais de educação física 
regularmente registrados no Conselho de Classe – CREF e apresentar carteirinha bem como a anuidade 
comprovando o pagamento do referido ano. 

b) Tanto a contratada, como os envolvidos na Secretaria Geral e Tecnica e o Responsável geral, deverão 
apresentar atestado de capacidade técnica em organização esportiva. 
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c) A Contratante ira capacitar dentro dos padrões SESI a Equipe Técnica (Secretaria Geral e Técnica e o 
Responsavel Geral) , os mesmos deverão replicar para os demais participantes do evento.  Esta 
capacitação ocorrerá em data anterior ao ínicio do evento, em local e data a ser definido pela 
contratante e será de 08 horas. 

d) Atendimento deverá ser com excelência e dentro dos padrões SESI. 
 

2.3  INFORMAÇÕES PARA SECRETARIA GERAL E TÉCNICA 

SECRETARIA GERAL 
a) Contribuir com a coordenação geral e suas respectivas atribuições. 

b) Confecção de etiquetas de pastas, crachás e outros; 

c) Identificar as salas do comitê organizador e mantê-las em ordem; 

d) Organizar reuniões; 

e) Realizar atendimento ao cliente interno e externo. 

f) Receber, organizar e arquivar documentos que se fizerem necessários. 

g) Receber as súmulas dos coordenadores de modalidade e encaminhar para a secretaria técnica. 

h) Entregar súmulas aos coordenadores de modalidade, quando os mesmos solicitarem. 

i) Encaminhar um resumo de resultados à comissão de assessoria de imprensa logo após o término da 

partida. 

j) Protocolar entrega de documentos. 

k) Prestar informações gerais; 

l) Monitorar a utilização Ponto Web/Ponto Complementar. 

m) Atualizar o Site da instituição com as informações da competição. 

n) Receber, organizar e arquivar o RTD (Relatório Técnico Disciplinar – anexo 11). 

o) Manter estreito contato com as demais comissões e coordenações, visando a solução dos problemas 

afins.  

 
SECRETARIA TÉCNICA 

a) Contribuir com a coordenação geral e suas respectivas atribuições. 

b) Realizar a interface com a secretaria geral. 

c) Emitir as correspondências, ofícios, boletins e notas oficiais. 

d) Cumprir horários de emissão e entrega de súmulas à secretaria geral. 

e) Organizar e arquivar súmulas. 

f) Atualizar e organizar o controle técnico. 



 
 
 

 
Processo nº. 2.0036/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.0036/2019 
 

 
C.B 
CPL 

 
 

23 / 52 

g) Organizar reuniões. 

h) Manter estreito contato com as demais comissões e coordenações, visando a solução dos problemas 
afins.  

2.4  INFORMAÇÕES PARA RESPONSÁVEL GERAL – REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA 

a) Trabalhar em conjunto com a Coordenação Geral e Técnica do evento (profissionais Sesi) 

b) Supervisionar a realização do evento:  

c) Coordenar todos os trabalhos, bem como constituir, conjuntamente com as coordenações das 
comissões, os membros das equipes, informando de suas respectivas atribuições. 

d) Orientar e acompanhar as coordenações na elaboração e execução das atividades programadas. 

e) Avaliar e promover, conjuntamente com as coordenações das comissões, a avaliação e a melhoria 
contínua no programa. 

f) Promover permanentemente a disseminação das informações e o intercâmbio entre os membros da 
equipe organizadora. 

g) Elaborar, conjuntamente com as coordenações das comissões, os relatórios das atividades 
desenvolvidas. 

h) Acompanhar a expedição de toda a documentação oficial do evento, como convites, regulamento, 
programação, materiais de divulgação, listagem de hotéis, boletins e notas oficiais, relatórios, relatório 
geral final. 

i) Realizar reuniões de avaliação com a supervisão, coordenação Técnica e responsáveis pelas 
coordenações sobre as ações desenvolvidas durante a competição, visando retro alimentar o processo 
e corrigir falhas observadas. 

j) Prestar assessoria ao coordenador geral. 

k) Contribuir com a coordenação geral na formação das comissões e suas respectivas atribuições. 

l) Vistoriar os locais das competições e, se necessário, sugerir adaptações à Comissão de Instalações, 
Materiais e Equipamentos, garantindo as condições técnicas conforme exigência do regulamento em 
vigor. 

m) Garantir a realização do evento de acordo com o regulamento em vigor. 

n) Homologar os resultados das competições antes de efetivar a premiação. 

o) Zelar pela manutenção e utilização de equipamentos adequados nas praças esportivas. 

p) Garantir o cumprimento dos prazos relativos a protestos, julgamentos e procedimentos similares. 

q) Acompanhar todo o processo de documentação do evento. 
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r) Auxiliar a Coordenação Geral e Técnica a estabelecer e gerenciar a Secretaria do evento, facilitando a 
obtenção de dados e resultados por parte da imprensa e dos participantes. 

s) Responsabilizar as Chefias de Delegação por qualquer excesso praticado por seus integrantes. 

t) Elaborar o relatório de avaliação técnica do evento, propondo melhorias contínuas. 

u) Elaborar o relatório de avaliação da articulação do evento, propondo melhorias contínuas. 

2.5  INFORMAÇÕES  PARA OS COORDENADORES DE MODALIDADE 

a) Atentar-se a programação geral elaborada e fornecida pelo Sesi. 

b) Os coordenadores quando necessário deverão se locomover nas praças esportivas. 

c) Atentar-se ao cronograma de utilização do uniforme. 

d) O horário da alimentação é livre (verificar sugestões de locais para alimentação), porém cada 
coordenador de modalidade deverá ficar atento com os horários de retorno para não ocorrer atrasos 
no reinício das atividades. 

e) Garantir que o procedimento de utilização de rádios e aparelhos celulares seja cumprido em todos 
seus aspectos. 

f) Conferir a sua caixa de material, ficando responsável pelo da mesma. Nas modalidades coletivas as 
súmulas deverão ser retiradas e entregues na Secretaria Geral. 

g) Caixa de material devem ser retiradas e entregues na Secretaria Geral 

h) Conferir súmulas com as fichas de inscrição, observando que podem ter ocorrido substituições de 
atletas. 

i)  Súmulas devem ser retiradas e entregues na Secretaria Geral 

j)  Prestar muita atenção as notas oficiais para possíveis modificações nas suas modalidades. 

k) Na partida/rodada final levar a premiação (troféu/medalha) e conferir previamente; 

l)  Comparecer pelo menos com 01 (uma) hora de antecedência no local de competição. 

m) Reforçar a orientação junto às equipes de arbitragem de estar presente no local de competição 30 
minutos antes do início da partida (anotar o telefone dos árbitros para qualquer eventualidade Ex: 
Atraso). 

n) Orientar os representantes das equipes/empresas para comparecerem a Unidade do SESI para a 
retirada do Kit do atleta e outros itens, se existir. 

o) As empresas que incorrerem em WO estão eliminadas e as partidas seguintes serão canceladas, 
devendo os Coordenadores comunicarem a arbitragem. 
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p) Atenção no momento de conferência da documentação dos atletas, lembrando que os documentos 
obrigatórios que os mesmos devem apresentar antes do início das partidas, são apenas os que 
constam no Regulamento dos Jogos. Esse procedimento serve apenas para os atletas devidamente 
inscritos e com o visto do Técnico do SESI na ficha de inscrição. 

q) Ser discreto em suas atitudes (o coordenador de modalidade no local de competição é observado e 
avaliado pelos participantes o tempo todo). 

r) Manter a ordem e a organização no local de competição durante a partida. 

s) Atentar-se para que o preenchimento correto das súmulas, por parte dos anotadores, principalmente 
nos itens que se refere ao resultado final e encerramento de todos os processos (assinaturas, cartões 
entre outros) evitando rasuras e etc. 

t) O policiamento será realizado através de ronda, sendo que em casos de emergência entrar em contato 
com a Secretaria Geral. 

u) Atentar-se aos procedimentos de solicitação de ambulância. 

v) Repassar aos representantes de equipes, a cópia da súmula ao término da partida. 

w) Conferir e repassar as próximas partidas, horários e locais com as empresas e arbitragem. 

x) Muita atenção antes de informar e/ou orientar as empresas/equipes sobre o Regulamento ou outros 
documentos. Tenha certeza que você está comunicando corretamente. Na dúvida, consulte o 
Regulamento e/ou Secretaria Geral. 

y) Ao término de cada partida repassar o resultado para a Secretaria Geral. 

z) Em caso de protesto orientar as empresas/equipes envolvidas, que se apresentem à Secretaria Geral 
no máximo em 01 (uma) hora após o término da partida para protocolar o mesmo com as respectivas 
provas, desde que este tenha sido registrado em súmula ao final da partida. 

aa) Qualquer alteração de horário e/ou cancelamento de partida avisar imediatamente a Secretaria 
Geral. 

bb) Relatar os fatos envolvendo os membros da equipe de arbitragem e prestar informações a Comissão 
de Justiça e Disciplina Esportiva, se necessário. 

cc) Comparecer a Secretaria em casos de urgência. 

dd) Após o encerramento da modalidade, preencher, imprimir e assinar o RTD (Relatório Técnico 
Disciplinar). 

2.6  INFORMAÇÕES SOBRE ÁRBRITOS 

a) Os árbitros deverão utilizar seus uniformes correspondentes. 

b) Caso haja a falta de algum árbitro, a substituição deverá ser imediata. 
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c) Deverá ser apresentada uma lista de árbitros suplentes. 

2.7  MODALIDADES – Fase Estadual Carambeí 

MODALIDADES A SEREM REALIZADAS 
Basquetebol*  
Bocha Trio* (Ponta Grossa) 
Bola 8  
Bolão Feminino*  
Bolão Masculino*  
Dominó*  
Futebol  
Futebol Sete Livre  
Futebol Sete Máster  
Futsal Feminino*  
Futsal Masculino  
Tênis de Mesa Feminino  
Tênis de Mesa Masculino  
Truco  
Voleibol Feminino*  
Voleibol Masculino*  
Xadrez*  

 
 

2.8  JOGOS DO SESI 

2.8.1 Os Jogos do SESI são promovidos pela Área de Segurança e Saúde para Indústria sendo 
executado pela as equipes de todos as unidades do SESI em Promoção da Saúde no Programa 
CUIDE SE + Eixo Estímulo a Atividades Físicas. 
2.8.2 Os Jogos do SESI Paraná têm por finalidade desenvolver e incorporar hábitos saudáveis por 
intermédio da prática de exercícios físicos, com vistas à promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores, estimulando os a adoção de estilo de Vida Saudável. 
Consequentemente contribuindo para a competitividade das indústrias Paranaenses. 

 
2.9  FASE ESTADUAL – CARAMBEÍ 

2.9.1 Acontece em novembro com a participação dos classificados da Fase Municipal das 
modalidades Bola 8 (Dupla), Tênis de Mesa, Truco, bem como os campeões da Seletiva Regional 
nas modalidades Futebol de Campo, Futebol Sete Livre e Máster, Futsal Masculino. 
2.9.2 Demais modalidades Basquetebol, Bocha trio, Bolão Feminino e Masculino, Dominó, Futsal 
Feminino, Voleibol Feminino e Masculino e Xadrez, podem ser ofertadas na Fase Municipal 
(conforme demanda local), mas para a participação na Fase Estadual não há necessidade de obter 
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classificação anterior. Para a participação as equipes e atletas devem realizar a inscrição 
diretamente na unidade de abrangência, respeitando o limite de equipes e atletas por empresa 
em cada modalidade dispostos neste regulamento. 

 
2.10 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E SISTEMA DE DISPUTA – FASE ESTADUAL 

2.10.1. Os sistemas de disputa apresentados abaixo, serão obrigatoriamente utilizados na Fase 
Estadual dos Jogos do Sesi Paraná. 

 
a) Futebol de Campo 
 
Composição dos Grupos 
 
 6 equipes: 5 campeões das Seletivas Regionais e 1 campeão da Fase Municipal/Regional 

Curitiba e Região Metropolitana. 

 Caso alguma equipe classificada para a Fase Estadual não confirmar sua presença (dentro do 
prazo), será utilizado o critério de convite segundo regulamento - Artigo 22, parágrafos 6º, 7º e 8º. 

 Serão formados dois grupos de 03 equipes 

 Campeão e vice da edição anterior serão cabeça de chave, caso se classifiquem para a Fase 
Estadual do ano subsequente.  

 Sorteio dos demais para composição dos grupos 

Sistema de Disputa 
 Rodizio simples dentro do grupo, classificando-se apenas o campeão de cada grupo para a jogo 

final. 

 Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

Obs.: Caso não feche as 06 equipes dentro do prazo será realizado eliminatória dupla grupo único. 
 

b) Futebol Sete Livre e Master, Futsal Masculino  
 
Composição dos Grupos 
 
 6 equipes: 5 campeões das Seletivas Regionais e 1 campeão da Fase Municipal/Regional 

Curitiba e Região Metropolitana. 

o Caso alguma equipe classificada para a Fase Estadual não confirmar sua presença (dentro do 
prazo), será utilizado o critério de convite segundo regulamento - Artigo 22, parágrafos 6º, 7º 
e 8º. 
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 Serão formados dois grupos de 03 equipes 

 Campeão e vice da edição anterior serão cabeça de chave, caso se classifiquem para a Fase 
Estadual do ano subsequente.  

 Sorteio dos demais para composição dos grupos 

 
Sistema de Disputa 
 Rodizio simples dentro do grupo, classificando-se primeiro e segundo colocados para 

cruzamento olímpico (semifinal e final) 

 Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

Obs.: Caso não feche as 06 equipes dentro do prazo será realizado eliminatória dupla grupo único. 
 

c) Basquetebol, Voleibol Masculino e Feminino e Futsal Feminino 
Nestas modalidades os sistemas de disputas serão definidos pelos seguintes critérios: 

 
 Até 5 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 6 equipes inscritas:  

o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos compostos por 3 equipes, rodizio simples no grupo. 
Classificando-se o 1° e 2 ° colocado de cada grupo.  

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

o Nos Grupos de 03 equipes: Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

 7 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 8 equipes inscritas:  

o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos compostos por 4 equipes, rodizio simples no 
grupo. Classificando-se o 1° e 2 ° colocado de cada grupo. 

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

 9 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 10 equipes inscritas:  

o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos de 5 equipes, sistema de disputa eliminatória 
dupla. Classificando os campeões da chave dos vencedores e da chave dos perdedores (Não há 
necessidade de disputa da final na Chave). 

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 
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 11 equipes: 

o Primeira Fase: Serão divididos em um grupo de 5 e outro de 6 equipes, sistema de disputa 
eliminatória dupla. Classificando os campeões da chave dos vencedores e da chave dos 
perdedores (Não há necessidade de disputa da final na Chave). 

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

 12 equipes inscritas:  

o Primeira Fase: Serão divididos em quatro grupos compostos por 3 equipes, rodizio simples no 
grupo. Classificando-se os 1° colocados de cada grupo.  

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

o Nos Grupos de 03 equipes: Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

A partir de 13 inscritos o sistema de disputa será determinado pela Coordenação Geral dos Jogos 
do SESI Paraná, e posteriormente apresentado em Congresso Técnico. 

 
d) Bolão 
 2 passadas 

 
e) Xadrez 
 Suíço (igual ou superior a 09 participantes)  

 Schuring (menor que 09 participantes) 

 
f) Tênis de mesa, truco, bola 8, dominó, bocha trio 
 
Primeira fase 
 
 Até 7 equipes, grupo único eliminatória dupla 

 8 ou mais equipes: 

o Primeira Fase: as equipes/atletas serão divididas em grupos de eliminatória dupla (número de 
grupos deverá ser suficiente para a composição da segunda fase), classificando os campeões 
da chave dos vencedores e da chave dos perdedores (Não há necessidade de disputa da final 
na Chave).  

Segunda Fase: Cruzamento olímpico 

 Quando tivermos 13 ou 15 equipes/atletas inscritas, neste caso será divisão em grupos rodizio 
simples, conforme abaixo: 
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o 13 equipes/atletas: 3 grupos de 3 equipes/atletas e 1 grupo 4 de equipes/atletas 

o 15 equipes/atletas: 3 grupos de 4 equipes/atletas e 1 grupo de 3 equipes/atletas 

o Classifica-se o primeiro e segundo colocados de cada grupo para cruzamento olímpico 

 
2.11  SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

ITEM ATIVIDADE OU MATERIAL QTDE PREVISTA 

RECURSOS HUMANOS 

1 

Secretaria técnica (4) e Geral (4) para a realização dos Jogos; 
Estes profissionais atuarão por um período de 6 dias, sendo que 2 dias serão que antecedem 
ao início da competição; 
Durante o evento os mesmos trabalharão das 07hr às 22hr. 
(Descritivo de atividades no item INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EVENTO) 

8 

2 

Staff secretaria técnica, esta pessoa deverá ter estas informações em 5 dias uteis antes do 
congresso técnico –  20 horas 
·         Confirmação de Inscrição junto as unidades Sesi 
·         Monitoramento das inscrições no portal dos Jogos (em conjunto com o Sesi) 

1 

3 

Coordenadores de Modalidades; 
Profissional responsável pela entrega dos materiais esportivos e súmulas nos locais de 
competição, bem como garantir o bom andamento das modalidades. (Normas de diretrizes 
abaixo). 
(Descritivo de atividades no item INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EVENTO) 

8 

4 

Staff – separação e entrega de camisetas para os participantes; 
Este profissional deverá atuar por 4 dias, sendo 1 dia que antecede a realização do evento para 
a separação das camisetas por empresa; 
O Sesi disponibilizará local para recebimento, separação e entrega das camisetas. 

2 

5 

Técnico para suporte em TI – 6 dias 
·        Serviço de instalação e configuração de rede; 
·        Serviço de instalação e configuração de impressoras; 
·        Suporte aos usuários; 
·        Eventual manutenção de computadores e impressoras; 

1 

6 

Equipe de Arbitragem para todas as modalidades dos jogos: 

Basquetebol por Jogo, equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 1 Cronometrista, 2 Árbitros 
·       Disponibilizar placar de 24 segundos com controle remoto e sem fio. 

11 jogos 

Bocha por Equipe Inscrita. 06 jogos 

Bola 08 por Dupla Competição. 15 jogos 

Bolão Feminino por Equipe Inscrita 07 jogos 

Bolão Masculino por Equipe Inscrita 09 jogos 

Dominó por Dupla Competição 10 jogos 

Futebol - equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 1 Árbitro,  2  Bandeirinhas  e  1 Gandula. 09 jogos 
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Futebol Sete Livre por   jogo,   equipe   composta   por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros. 09 jogos 

Futebol Sete Master por   jogo,   equipe    composta   por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros. 09 jogos 

Futsal Feminino por jogo, equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros. 12 jogos 

Futsal Masculino  por jogo, equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros. 09 jogos 

Tênis de Mesa Feminino por atleta / competição 05 jogos 

Tênis de Mesa Masculino por atleta / competição 30 jogos 

Truco por Dupla Competição 30 jogos 

Voleibol Feminino por jogo, equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros e 2 fiscais de 
linha. 10 jogos 

Voleibol Masculino por jogo, equipe composta por: 1 Mesário/Anotador, 2 Árbitros e 2 fiscais 
de linha. 

08 jogos 

Xadrez Rápido por atleta competição 22 jogos 

7 Equipe de manutenção, durante 07 dias para arrumar salas, faixas etc... 2 

ASSESSORIA ESPORTIVA 

8 

Responsável Geral pela organização e realização do evento – 40 hrs durante 01 mês  
·         Participação do Congresso técnico – 2 noites 
·         Participação no pré, durante e pós evento 
(Descritivo de atividades no item INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EVENTO) 

1 

9 Assessoria esportiva, pré-produção e relatório final 1 

RECURSOS MATERIAIS 

10 

Tenda 10 x 10 m - fechada: tenda onde ficará o guarda-volumes; 
A tenda deverá estar montada 01 dia antes do início da competição. 
A CONTRATADA deverá apresentar layout da infraestrutura com ART, providenciar mão de 
obra para instalação, executar a montagem, e contatar a Divisão de Segurança do Trabalho 
(DSTr) para liberação dos serviços. 
Todas as licenças e autorizações solicitadas para liberação fica sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1 

11 Guarda-Sol para arbitragem 6 

12 

Notebook com acesso à internet WI-FI e cabo de rede. 
Processador: Intel Core i3 ou similar 
Velocidade do processador: 2,5 GHz ou similar 
HD: 320GB 
Memória RAM: 4 GB 

4 

13 

Papel Carbonado - Folha de Súmulas 
500 de cada cor (3 cores) 1.500 

Material de escritório para Secretarias: 

Papel A4 – 10 resmas 01 cx 

Caneta Azul BIC 02 cx 

Pastas plástica A4 com elástico 30 uni 

Lápis  01 cx 

Borracha  5 
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Clips médio  04 cxs 

Caneta marca texto – duas cores (1 caixa de cada) 02 cx 

Espiral para encadernação para 100 folhas 50 espirais 

Capa PVC para encadernação (preta e transparente) 50 de cada 

Máquina para furar (encadernação) – 01 maq. 

Corretivo – 2 unidades 02 uni 

Régua – 30 cm 10 uni 

14 

Rádios comunicadores (4 dias): para comunicação entre coordenadores, staffs e secretaria; 
Locação de Rádios Comunicadores 
RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL EP 450 MOTOROLA SIMILAR /SUPERIOR 
Acompanha cada transceptor os seguintes equipamentos: 
 
·        01 (uma) Bateria recarregável de Íons de Lítio de 1600 mAh; 
·        01 (uma) Antena emborrachada com conector rosqueável; 
·        01 (um) Clipe de cinto ou estojo com alça a tira colo; 
·        01 (um) Carregador rápido de mesa com transformador bivolt 
·        01 (um) Fone de ouvido com suporte de orelha e PTT tipo lapela 

15 

15 

Ambulância – Ambulância de Suporte Avançado de Vida (UTI) com 01 Médico, 01 Enfermeiro e 
01 Motorista Socorrista e 02 socorristas; 
Itens mínimos constantes na ambulância: 
·        Maca Escamoteável; 
·        Ar Condicionado; 
·        Cilindro de oxigênio; 
·        Tábua para transporte de vítima c/ 5 cintos; 
·        Respirador; 
·        Cardioversor/Desfibrilador Externo Automático; 
·        Imobilizador dorsal (KED); 
·        Tração de Fêmur; 
·        Oxímetro de Pulso; 
·        Maleta de Emergência; 
·        Maleta de Medicamentos 
Equipe 
·        01 Motorista/Socorrista; 
·        02 Socorristas; 
·        01 Enfermeiro 

2 

16 

Ponto de internet WI-FI para 6 dias  
Serviço de acesso à internet. Ex.: 
IP Direto de acesso à Internet, com alta qualidade e disponibilidade com banda simétrica, 
tendo acesso realizado por meio de cabo óptico, sem filtros no Backbone da Copel permitindo 
tráfego em tempo real. (voz e vídeo). A viabilidade técnica com 25MB de velocidade. 

1 

17 Impressoras conectadas em rede da secretaria 
·        Impressora Multifuncional samsung, SCX 6555 ou similar 2 

PREMIAÇÃO 



 
 
 

 
Processo nº. 2.0036/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.0036/2019 
 

 
C.B 
CPL 

 
 

33 / 52 

18 

Troféu (Estadual) 1º Lugar 
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) 

21 

19 

Troféu (Estadual) 2º Lugar 
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) 

21 

20 

Troféu (Estadual) 3º Lugar 
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) 

21 

21 

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) 

178 

22 

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. 
** 2º lugar - (Prata: Pantone 877C) 

139 

23 

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.  
** 3º lugar - (Bronze: Pantone 876C) 

139 

MATERIAL ESPORTIVO 
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24 

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. 

1000 

ALIMENTAÇÃO 

25 
Coffee Break para os 04 dias de eventos pela manhã e à tarde :  Saudável – salgado- frutas – 
iogurte – granola - suco – leite e café 20 pessoas 

26 
Copo de água mineral – Copos de 200 ml (cada) de água mineral sem gás - Caixa com 48 copos. 
Os copos d'água serão entregues conforme definição da CONTRATANTE. A CONTRATADA será 
informada em até 48h antes do evento sobre os pontos de distribuição de água. 

20 cxs 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
2.12  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado a 
cada 12 (doze) meses para a realização do evento do respectivo ano, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
mediante a assinatura de termos aditivos e mediante disponibilidade orçamentária. 

3.  CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTO 

LOTE I 

Mês Entregas Percentual de 
Pagamento 

Setembro •Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, kit promocional, troféus) 
•Apresentar o site de inscrições dentro dos padrões apresentados no edital  

10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da equipe 
que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, troféus, 
kit promocional, mídias visuais, etc..)  

10% 

Novembro •Execução do objeto do lote I com excelência e dentro do que foi apresentado no edital de 
licitação  80% 

LOTE II 
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Mês Entregas Percentual de 
Pagamento 

Setembro •Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, camisetas, troféus). 10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da equipe 
que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, troféus, 
camisetas, etc..) 

10% 

Novembro 
•Participação no Congresso Técnico 
•Execução do objeto do lote II com excelência e dentro do que foi apresentado no edital de 
licitação 

80% 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 18 de abril de 2019 – 09:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 
2. Requisitos complementares para proposta comercial 

Não há. 
 

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

 
4. Requisitos complementares para habilitação 

a) Para o Lote 02 - eventos de jogos: Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando já ter executado serviços de fornecimento de infraestrutura para 
eventos de Jogos e Competições e Organização Esportiva e assessoria em eventos esportivos. 
b) Para o Lote 01 - eventos de corrida e caminhada: Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter executado serviços de fornecimento de infraestrutura 
para corrida e/ou caminhadas em via pública, Organização Esportiva e assessoria em eventos esportivos, 
comprovando no mínimo 450 (quatrocentos e cinquenta participantes). 
c) Para o Lote 1: Apresentar documentação de autorização junto a Federação de Atletismo, validando a 
realização de eventos desse porte. 
d) Para o Lote 02: Atestado de Capacidade Técnica da empresa CONTRATADA, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando já ter executado os serviços de arbitragem de jogos nas suas 
respectivas modalidades exigidas no Lote 2. 
e) Relativamente ao Item 35 do Lote 1 e ao Item 15 do Lote 2: a proponente deverá apresentar Declaração 
firmada por esta de que irá dispor de Ambulância com as seguintes exigências: 
 Itens mínimos constantes na ambulância: 
 Maca Escamoteável; 
 Ar condicionado 
 Cilindro de oxigênio; 
 Tábua para transporte de vítima c/ 5 cintos; 
 Respirador; 
 Cardioversor/Desfibrilador Externo Automático; 
 Imobilizador Dorsal(KED); 
 Tração de Fêmur; 
 Oxímetro de Pulso 
 Maleta de Emergência. 
 Maleta de Medicamentos 
 Equipe 
 01 Motorista/Socorrista;  
 02 Socorristas 

01 Enfermeiro 
 

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  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI 
Título da correspondência/e-mail: Edital (Pregão Presencial) nº. 2.0036/2019 



 
 
 

 
Processo nº. 2.0036/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.0036/2019 
 

 
C.B 
CPL 

 
 

37 / 52 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br  
Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  
Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 16/04/19 às 18:00 horas e as respostas 
poderão ser fornecidas até o dia 17/04/19 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
MENOR PREÇO POR LOTE 
a) Caso o item seja cotado em valor superior ao preço máximo fixado no ANEXO I, a proponente será 
desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 
 
Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o certame, 
apresentar nova proposta reduzindo os valores conforme arremate. 
 

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, conforme a tabela expressa abaixo, 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. O pagamento se dará conforme cronograma abaixo: 
 

LOTE I 

Mês Entregas 
Percentual de 

Pagamento 

Setembro 
•Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, kit promocional, troféus) 
•Apresentar o site de inscrições dentro dos padrões apresentados no edital  

10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da 
equipe que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, 
troféus, kit promocional, mídias visuais, etc..)  

10% 

Novembro 
•Execução do objeto do lote I com excelência e dentro do que foi apresentado no edital 
de licitação  

80% 

LOTE II 

Mês Entregas 
Percentual de 

Pagamento 

Setembro •Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, camisetas, troféus). 10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da 
equipe que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, 
troféus, camisetas, etc..) 

10% 

Novembro 
•Participação no Congresso Técnico 
•Execução do objeto do lote II com excelência e dentro do que foi apresentado no edital 
de licitação 

80% 

 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Portal do 
Fornecedor do SESI, pois o pagamento ocorrerá somente na conta cadastrada. 
c) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 
atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de 
pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 
d) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com 
data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no 
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endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 
e) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões Negativas 
Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no 
momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e 
suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente 
assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou 
IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   
RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa 
Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

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

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.               

 
9. Local(ais) das prestações dos serviços 

Lote 1: Praça Cívica, localizada no município de Carambeí/PR. 
Lote 2: Município de Carambeí - a ser definido pela Contratante 90 dias antes do Evento 
Responsável para contato: Eduardo Weigang De Campos  
E-mail: eduardo.campos@sistemafiep.org.br  

  Telefone: (41) 3271-9258 
 

10. Formalização da Contratação 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS), conforme MINUTA (ANEXO VI). 
a) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o Edital. 
b) Dentro de 20 dias corridos, após homologada a presente licitação, a empresa vencedora deverá 
apresentar os documentos mencionados abaixo, sob pena do contrato não ser assinado, podendo o 
SESI cobrar da empresa eventuais perdas e danos sofridos: 
 

B1) Apresentar Atestado Negativo de antecedentes criminais de no mínimo 02 (dois) profissionais, que irão 
compor a equipe de segurança, prevista no item 11 do Lote 1. 
 
B2) A Equipe de Arbitragem deverá ser Federada e/ou Confederada, mediante comprovação através da 
carteira de classe. 
 
B3) Declaração emitida pela federação específica da modalidade informando que os componentes 
pertencem a mesma. A declaração deverá ser apresentada de cada federação correspondente à modalidade. 
 
B4) Apresentar declaração emitida em papel timbrado pela Federação de Futebol uma relação de no mínimo 
15 árbitros, modalidade: Futebol. 
 
B5) Apresentar declaração emitida em papel timbrado pela Federação de Futebol uma relação de no mínimo 
15 árbitros: modalidade: Futebol Sete/Futebol Sete Master. 
 
B6) Apresentar declaração emitida em papel timbrado pela Federação de Futebol uma relação de no mínimo 
15 árbitros: modalidade: Futsal. 
 
B7) Apresentar declaração emitida em papel timbrado pela da Federação de Basquetebol uma relação de no 
mínimo 06 árbitros. 
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B8) Apresentar declaração emitida em papel timbrado da Federação de Voleibol uma relação de no mínimo 
06 árbitros. 
 
B9) Para ambos os Lotes: Os profissionais envolvidos na parte técnica (secretaria geral e técnica, 
coordenadores de modalidades, e responsável geral), deverão ser profissionais de educação física 
regularmente registrados no Conselho de Classe – CREF e apresentar carteirinha bem como a anuidade 
comprovando o pagamento do referido ano. 
 
B10) Para ambos os Lotes: Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, referente aos envolvidos na Secretaria Geral e responsável Geral, comprovando a 
execução de eventos em organizações esportivas. 
 
c) Caso ocorra substituição de pessoal, a Contratada deverá informar ao gestor do Contrato, com 

antecedência mínima de 30 dias antes do evento, encaminhando lista atualizada dos novos profissionais e 
suas respectivas documentações exigidas. 
 

Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 
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, para o ano em curso, previsto no processo 2.0036/2019. 

 
13. Prazo de entrega (realização dos serviços) e vigência da contratação  

a) Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para início da execução dos serviços, sem 
interrupção e prorrogação, contado a partir da assinatura do instrumento contratual, sendo de extrema 
importância verificar o cronograma previsto no item 7 alínea ‘a’ deste anexo II. 
b) O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, se interesse de ambas as partes, através da emissão de Termo Aditivo, até o limite 
de 60 (sessenta meses). 

 
14. Reajuste contratual 

a) Na hipótese de eventual extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, 
poderá incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 
 
R = V * (I – Io) / Io  
 
Sendo: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 
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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. 
c) 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. 

 
15. Visita Técnica 

O SESI / SENAI poderá, caso julgar necessário, efetuar visita técnica como forma de diligenciamento do 
referido edital para verificação da capacidade de atendimento da empresa arrematante do certame, em 
questões de estrutura da mesma para realizar o atendimento do objeto deste edital.  

 
16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

Durante a execução dos trabalhos, serão solicitadas amostras de itens personalizáveis previstos no quadro de 
itens de cada lote para aprovação de layout, após o envio das artes pela área demandante, para aprovação da 
produção. 
 

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 

 

 

 

 

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 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 a ocorrência de fatos supervenientes; 

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

entidades do SESI. 

 

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

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

publicado no site do SESI. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

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

 
 
 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA 

A ÁREA DE SAÚDE DO SESI-PR, CELEBRADO ENTRE O SESI/SENAI 

E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SESI, representado pelo SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03 com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de 

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

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

o adiante exposto em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA A ÁREA DE SAÚDE DO SESI-PR. 

 

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

no Edital nº 2.0036/2019, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

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

universalmente aceitos; 

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

05 (cinco) dias úteis; 

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

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

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

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

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

cláusula sétima deste termo; 

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

referido profissional; 

i) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 
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12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como 

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

j) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

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

k) Observar as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora qualquer forma de 

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

discriminação de raça ou gênero. 

l) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

m) Ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de 

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

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

colaboradores e terceiros contratados. 

n) As demais obrigações previstas no Edital nº ______ em seu Anexo I. 

 

COMPETE AO SESI: 

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.  

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 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 e normas técnicas existentes em vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

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

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

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

prestação dos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido 
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pelo SESI e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu mando, 

estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do SESI, 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 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, os esclarecimentos que necessite, evitando com 

que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: O SESI 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 

Parágrafo Segundo – Na hipótese de eventual extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 

(doze) meses, poderá incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INPC – IBGE.  

R = V * (I – Io) / Io  

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

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

proposta, pro rata dia; 

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

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

do presente certame. 

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

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

 

CLÁUSULA 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 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 e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

2.11.1 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, a rescisão contratual; 

2.11.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 
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inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

2.11.3 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; 

2.11.4 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. 

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. 

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. 

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 para início da de execução dos serviços de até 30 (trinta) dias corridos, 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, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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; 

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 ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas 

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SESI imitir-se-á, de imediato, no momento da 
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execução do objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Terceiro: Se, por motivos imperiosos e justos, o SESI ordenar a paralisação do objeto deste contrato, 

este será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência mínima de 

10 (dez) dias corridos. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pela execução do objeto deste contrato, não tendo direito à indenização por lucros 

cessantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

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

_______________ para o LOTE 01 e a importância de R$ _______________ para o LOTE 02, com vencimento 

para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega de cada etapa prevista referente aos serviços 

prestados (vide tabela abaixo). 

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

aprovado pela Fiscalização do SESI. 

Os valores devidos pelo SESI serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no Sistema 

de Compras do SESI – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a atualização de 

dados cadastrais no Sistema de Compras do SESI. 

Os pagamentos seguirão o seguinte cronograma: 

 
LOTE I 

Mês Entregas 
Percentual de 

Pagamento 

Setembro 
•Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, kit promocional, troféus) 
•Apresentar o site de inscrições dentro dos padrões apresentados no edital  

10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da 
equipe que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, troféus, 
kit promocional, mídias visuais, etc..)  

10% 

Novembro 
•Execução do objeto do lote I com excelência e dentro do que foi apresentado no edital de 
licitação  

80% 

LOTE II 

Mês Entregas 
Percentual de 

Pagamento 

Setembro •Apresentar amostra dos materiais solicitados (medalhas, camisetas, troféus). 10% 

Outubro 

• Apresentar novamente as documentações com os nomes de todos os integrantes da 
equipe que atuarão no evento, bem como as demais documentações exigidas no Edital 
•Apresentar todos os layouts, licenças e autorizações solicitadas. 
•Apresentar ordem de compra de todos os materiais solicitados em edital (medalhas, troféus, 
camisetas, etc..) 

10% 

Novembro 
•Participação no Congresso Técnico 
•Execução do objeto do lote II com excelência e dentro do que foi apresentado no edital de 
licitação 

80% 

 
 

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

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

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

CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

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

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

bem como dos Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento de sua 

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

aplicação das penalidades previstas em edital/contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

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

Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como 

requisito de habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução do objeto 

deste contrato com características semelhantes. 

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

quanto à qualidade técnica a ser prestada. 

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

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

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

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

ao serviço subcontratado e das quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SESI, 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.  
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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 DÉCIMA QUINTA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SESI 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 DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

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

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

contrato. 

Ao SESI cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não podendo, 

porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do SESI para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 

Representante da CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

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

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

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

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

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

presente Edital, declara: 

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

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

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

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

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

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

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

discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

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

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

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

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 


