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

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

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, 

devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 

11/11/2002 e 24/02/2006, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. REGISTRO DE PREÇOS 

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

atendimento às necessidades e conveniências do SESI.  

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

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

sempre preferência. 

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

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

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

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

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

vigorar o registro. 

 

2. OBJETO 

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

 

3. SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI. 

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

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

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

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

 

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

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

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

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

DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena de aplicação do item 4.5 deste 

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

farão parte integrante do processo de licitação. 

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

ao Pregoeiro, munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação; 
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b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para formular 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aceitos lances verbais, nem manifestação em nome da proponente nesta disputa. 

4.6 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

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

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

mesmo item/lote por mais de uma empresa proponente. 

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

para que possa exercer os atos referentes ao certame. 

4.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

4.8.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

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

Judiciário; 

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

com o SISTEMA FIEP. 

4.8.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

4.8.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

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

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

poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, 

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

presente licitação. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

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

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 
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ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO N° XXX/20XX. 

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

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

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

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

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

seguintes informações: 

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

I; 

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

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

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

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

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

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

apresentação. 

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

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

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

atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

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

irretratável. 

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

e por técnicos designados para tal fim. 

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

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

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

inexequíveis no seu todo. 

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

edital.  

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

edital, em envelope devidamente fechado. 

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

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

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

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

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

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

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

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

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

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

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

contribuições previdenciárias. 

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

contemplar também o ICMS; 

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

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

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 6.4 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

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

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

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

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

consolidados; 

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

exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de 
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seu funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 

ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente. 

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

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

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

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

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

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

poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, 

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

presente licitação. 

6.6 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) 

dias corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

6.7 Os documentos de que trata o item 6.4 devem ser da unidade da proponente, que efetivamente realizará o 

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

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

no item 6 será considerada inabilitada como proponente.   

 

7. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 

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

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

licitação, especificamente designado no momento do credenciamento. 

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

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

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

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

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

d) O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando 

dos referidos cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do 

certame, haja vista a impossibilidade de participação. 

e) Exame da conformidade técnica das propostas; 

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

Licitações do SESI marcará nova data para continuidade da Licitação. 
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7.5 O Pregoeiro poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e posteriormente 

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

publicado no site do SESI. 

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

critério de julgamento apontado no ANEXO II, e todas aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

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

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

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

desde que atendam às demais condições definidas neste Edital. 

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

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

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

todas serão consideradas para efeito de classificação. 

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

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

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

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

lances. 

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

ocorra. 

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

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

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

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

estimado para a aquisição do respectivo objeto. 

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

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

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

constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, prosseguirá à abertura do envelope 

de habilitação da empresa que tiver ofertado o menor preço. 

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

caberá à Comissão de Licitações do SESI autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, 

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

critério de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

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

penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

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

para que seja obtida proposta mais vantajosa.  

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

competente para a homologação e adjudicação. 

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

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

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

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

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

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

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

poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

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

certame. 

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

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

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

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

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

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

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando 

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

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

certame. 

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

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

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

a ser realizado durante a sessão do Pregão. 

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

estabelecidas no item 17 deste edital. 

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.6 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para 
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o entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

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

 

10. RECURSOS 

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

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

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

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

facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

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

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

hipótese de a inversão prevista no item 7.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que 

inabilitar o licitante. 

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

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

SESI, da interposição do recurso. 

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

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

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

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

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

submetidos à análise e decisão. 

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

pela autoridade competente. 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

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

 

12. PAGAMENTO 

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

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

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

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

decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

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

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

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

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

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

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

aceita, sujeitará esta às penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

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

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

SESI. 

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI. 

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

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

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

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

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

ANEXO VII deste instrumento convocatório. 

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

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

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

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

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

serão os seguintes: 

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

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

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

aquisição da quantidade total solicitada; 

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

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

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

registrados que não esteja previsto neste edital. 

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

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

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e 

com base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos 

contratuais.  

15.2 Ficam excepcionados do disposto no caput do presente item os fatos novos, comprovadamente não 

conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, desde de que 

devidamente fundamentado e aceito pelo SESI, em parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o 

preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a Contratada obrigada a aceitar, nas 
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mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de edifício ou 

equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante a lavratura de Termo 

Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI do 

valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

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

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

16.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

16.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

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

objeto, nos prazos estipulados; 

16.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

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

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

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização do SESI;  

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

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

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

execução do contrato; 

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

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

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

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

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

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

 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

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

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

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

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

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

17.3 Será cabível pena de multa: 

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

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente 
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atrasados e ensejando a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

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

contratual; 

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

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

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

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

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 

(dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta 

apresentada. 

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

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

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

critério do SESI. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

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

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

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

Licitações e Contratos do SESI. 

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

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

da intimação do ato. 

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

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

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

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

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

penalidades previstas no item 17, deste Edital. 

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

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

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

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

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 
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19.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

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

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

site do SESI. 

19.5 Fica assegurado ao SESI o direito de: 

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

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

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

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

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

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

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

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

ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

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

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

nenhuma indenização por parte do SESI. 

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

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

qualquer título. 

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

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

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

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

consecutivos. 

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

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

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

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

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

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

inversão do procedimento sejam inabilitadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

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

destruição.  

19.14 As partes se comprometem a cumprir integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como 

qualquer legislação sobre o assunto. Da mesma forma, devem resguardar a integridade e a confidencialidade 

de todos os dados pessoais recebidos em consequência do objeto da presente contratação. 

 



 
 
 

 
Processo nº. 18660/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.0167/2019 
 

 
C.B 
CPL 

 
 

13 / 33 

20. FORO 

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

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2019. 

 

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
 

 
LOTE 01: VALOR TOTAL: R$ 470.216,95 

 

ITEM COD. DESCRIÇÃO UF 
QTDE 
MIN 

ANUAL 

QTDE 
MAX 

ANUAL 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 
MÍNMO 
ANUAL 

VALOR 
TOTAL 
MÍNMO 
ANUAL 

1.1 991097 

ANTENA PARA VOLEIBOL EM FIBRA 
NAS CORES BRANCA E VERMELHA 01 
CM DE LARGURA POR 180M DE 
COMPRIMENTO  
Marca de Referência: Dunk/Oficial ou 
similar 

Unid 10 13  R$ 86,70  R$867,00 R$1.127,10 

1.2 991098 

APITO DE PLASTICO ACOMPANHADO 
DE CORDAO BOLINHA INTERNA DE 
CORTICA EMBOCADURA ANATOMICA 
TAMANHO GRANDE  
Marca de Referência: Poker - PK63 ou 
similar 

Unid 18 23  R$ 9,10  R$163,80 R$209,30 

1.3 991110 

ARCOS PLASTICOS (BAMBOLE) 
TAMANHO MEDIO DIVERSAS CORES 
DIAMETRO DE 60 A 65 CM ARO 
PLASTICO DE PVC REFORCADO 
COLADO E GRAMPEADO  
Marca de Referência: Cemar - Cemamb 
ou similar 

Unid 180 234  R$ 3,00  R$540,00 R$702,00 

1.4 991095 

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

Unid 185 241  R$ 13,85  R$2.562,25 R$3.337,85 

1.5 003045 

BOLA BASQUETE FEMININO COURO 
SINTETICO 74CM 487G C/MIOLO 
SUBST  
BOLA; BASQUETE; MODELO 
FEMININO; COURO SINTETICO; 
CIRCUNFERENCIA 74.00 CM; PESO 
487.00 G; COR LARANJA E AMARELO; 
COM MIOLO SUBSTITUIVEL. 

Unid 16 21  R$ 153,75  R$2.460,00 R$3.228,75 

1.6 003047 

BOLA BASQUETE MASCULINO 
MICROFIBRA 75-78CM 620G C/MIOLO 
SUBST  
Bola de Basquete oficial matrizada, 
confeccionada em microfibra, câmara 
airbility, circunferência de 75 a 78cm, peso 
600 a 650g, miolo slip system removível e 
lubrificado, aprovada pela confederação e 
federação de basquete. Marca de 
referência Penalty 
7.5 ou similar.  

Unid 70 91  R$ 248,95  R$17.426,50 R$22.654,45 

1.7 003046 
BOLA BASQUETE MASCULINO COURO 
SINTETICO 75-78CM 620G C/MIOLO 
SUBST  

Unid 35 46  R$ 67,50  R$2.362,50 R$3.105,00 

1.8 013060 
BOLA BASQUETE MIRIM EM 
BORRACHA MATRIZADA 71 A 74CM 450 
A 500GRS C/MIOLO SUBST  

Unid 10 13  R$ 71,25  R$712,50 R$926,25 
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1.9 003061 
BOLA INICIACAO N.04 BORRACHA 21.5-
22.5CM 65-75G C/MIOLO SUBST  
Marca de Referência: Nedel ou similar. 

Unid 10 13  R$ 5,10  R$51,00 R$66,30 

1.10 003062 
BOLA INICIACAO N.08 BORRACHA 40-
42CM 110-120G C/MIOLO SUBST  
Marca de Referência: Nedel ou similar. 

Unid 25 33  R$ 19,85  R$496,25 R$655,05 

1.11 003063 

BOLA INICIACAO N.10 BORRACHA 48-
50CM 180-200G C/MIOLO SUBST  
BOLA; INICIACAO; NUMERO 10; 
BORRACHA; CIRCUNFERENCIA 48.00 A 
50.00 CM; PESO 180.00 A 200.00 G; 
COR AZUL; COM MIOLO SUBSTITUIVEL 
E LUBRIFICADO. 

Unid 20 26  R$ 31,05  R$621,00 R$807,30 

1.12 013061 BOLA DE BORRACHA Nº 12  Unid 30 39  R$ 35,45  R$1.063,50 R$1.382,55 

1.13 991093 
BOLA INICIACAO N.14 BORRACHA 65-
67CM 350-370G C/MIOLO SUBST  
Marca de Referência: Nedel ou similar. 

Unid 10 13  R$ 29,40  R$294,00 R$382,20 

1.14 003048 BOLA DE FUTEBOL DE AREIA  Unid 20 26  R$ 119,95  R$2.399,00 R$3.118,70 

1.15 991116 

BOLA DE FUTEBOL MIRIM Nº 3 
COSTURADA A MAO 32 GOMOS 68 A 
70 CM 410450G CAMARA ARBILITY 
MIOLO SLIP SYSTEM  

Unid 15 20  R$ 58,20  R$873,00 R$1.164,00 

1.16 991117 

BOLA DE FUTSAL PRO SUB 09: BOLA 
INICIANTE MATRIZADA 
CONFECCIONADA COM PVC .COM 
DIAMETRO:  49-51CM E PESO: 240-
280G  

Unid 20 26  R$ 84,95  R$1.699,00 R$2.208,70 

1.17 991118 

BOLA DE FUTSAL PRO SUB 11: BOLA 
MIRIM MATRIZADA CONFECCIONADA 
COM PVC .COM DIAMETRO:  54-56CM 
E PESO: 300-330G  

Unid 15 20  R$ 90,95  R$1.364,25 R$1.819,00 

1.18 991119 

BOLA DE FUTSAL PRO SUB 13: BOLA 
FEM./ INF. MATRIZADA 
CONFECCIONADA COM PVC. COM 
DIAMETRO:  58-60CM E PESO: 350-
380G  

Unid 20 26  R$ 101,45  R$2.029,00 R$2.637,70 

1.19 991099 

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

Unid 52 68  R$ 131,70  R$6.848,40 R$8.955,60 

1.20 991096 

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

Unid 28 36  R$ 127,20  R$3.561,60 R$4.579,20 

1.21 991120 

BOLA DE HANDEBOL MASCULINA 
MATRIZADA CONFECCIONADA COM 
PVC SPECIAL GRIP. COM DIAMETRO: 
58-60CM E PESO: 425-475G  

Unid 48 62  R$ 136,20  R$6.537,60 R$8.444,40 

1.22 013853 

BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL. 
TAMANHO MASCULINO. APROVADA 
PELA CBHB E IHF .PRODUZIDA EM 
PU.COSTURADA A MAO.32 GOMOS. 
TAMANHO 58 – 60 CM CAMARA BUTIL 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E 
LUBRIFICADO.  

Unid 18 23  R$ 209,95  R$3.779,10 R$4.828,85 
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1.23 003050 

BOLA DE TENIS TECIDO DURA-WEAVE 
EMBALAGEM 3 UNIDADES  
Bola de Tênis de quadra e campo, oficial, 
aprovada pela federação internacional de 
tênis, compostas de fibras de duraweave, 
feltro de alta durabilidade, tubo com 03 
bolas. Marca de referência Dunlop/Dlp3 
ou similar. 

Unid 120 156  R$ 30,70  R$3.684,00 R$4.789,20 

1.24 991121 

BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO 
INFANTIL: COSTURADA COM 18 
GOMOS CONFECCIONADA COM PVC. 
POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO 
INTERNO TORNANDO A BOLA MAIS 
MACIA E MENOS CONTUNDENTE. 
DIAMETRO: 6063 CM PESO: 240270 G 
CAMARA: CAMARA BUTIL 
CONSTRUCAO: COSTURADA 
MATERIAL: PVC  

Unid 28 36  R$ 95,45  R$2.672,60 R$3.436,20 

1.25 991122 

BOLA DE VOLEIBOL: MATRIZADA 
CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67CM PESO 
260 A 280G CAMARA AIRBILITY 
CONFECCIONADA EM MICROFIBRA 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E 
LUBRIFICADO APROVADA PELA 
FEDERACAO INTERNACIONAL DE 
VOLEIBOL E CONFEDERACAO 
BRASILEIRA DE VOLEIBOL. 

Unid 170 221  R$ 282,20  R$47.974,00 R$62.366,20 

1.26 003064 

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

Unid 40 52  R$ 216,45  R$8.658,00 R$11.255,40 

1.27 003051 

BOLA FUTEBOL AMERICANO OFICIAL 
POLIURETANO 48CM 500G  
BOLA; FUTEBOL AMERICANO; 
MODELO OFICIAL; POLIURETANO; 
CIRCUNFERENCIA 48.00 CM; PESO 
500.00 G; COR MARROM. 

Unid 12 16  R$ 101,45  R$1.217,40 R$1.623,20 

1.28 003052 

BOLA FUTEBOL CAMPO MASCULINO 
POLIURETANO 12 GOMOS 68-70CM 
410-450G C/MIOLO SUBST  
Bola Futebol de Campo: Bola Oficial de 
Futebol de Campo, Termotec, com 12 
gomos, confeccionada com PU.Com 
Diâmetro:68 - 70 CM e Peso: 410 - 450g.  

Unid 336 437  R$ 106,45  R$35.767,20 R$46.518,65 

1.29 003053 

BOLA FUTEBOL CAMPO MIRIM PVC 32 
GOMOS 61-64CM 350-380G C/MIOLO 
SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE CAMPO; MODELO 
MIRIM; PVC; 32 GOMOS; 
CIRCUNFERENCIA 61.00 A 64.00 CM; 
PESO 350.00 A 380.00 G; COR 
BRANCO; COM MIOLO SUBSTITUIVEL 
E LUBRIFICADO. 

Unid 10 13  R$ 80,45  R$804,50 R$1.045,85 
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1.30 019779 

BOLA FUTEBOL SALAO 
FEMININO/INFANTIL SUB-13 PVC 12 
GOMOS 58-60CM 350-380G BR MATRIZ 
C/MIOLO SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE SALAO; MODELO 
FEMININO/INFANTIL SUB-13; PVC; 12 
GOMOS; CIRCUNFERENCIA 58.00 A 
60.00 CM; PESO 350.00 A 380.00 G; 
COR BRANCO; MATRIZADA; COM 
MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 30 39  R$ 67,95  R$2.038,50 R$2.650,05 

1.31 019780 

BOLA FUTEBOL SALAO INICIANTE 
SUB-09 PVC 12 GOMOS 49-51CM 240-
280G BR MATRIZ C/MIOLO SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE SALAO; MODELO 
INICIANTE SUB-09; PVC; 12 GOMOS; 
CIRCUNFERENCIA 49.00 A 51.00 CM; 
PESO 240.00 A 280.00 G; COR 
BRANCO; MATRIZADA; COM MIOLO 
SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 10 13  R$ 77,45  R$774,50 R$1.006,85 

1.32 019781 

BOLA FUTEBOL SALAO MASCULINO 
POLIURETANO 12 GOMOS 61-64CM 
410-440G BR C/COST C/MIOLO SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE SALAO; MODELO 
MASCULINO; POLIURETANO; 12 
GOMOS; CIRCUNFERENCIA 61.00 A 
64.00 CM; PESO 410.00 A 440.00 G; 
COR BRANCO; COM COSTURA; COM 
MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 76 99  R$ 100,95  R$7.672,20 R$9.994,05 

1.33 003054 

BOLA FUTEBOL SALAO MASCULINO 
POLIURETANO 32 GOMOS 61-64CM 
410-440G C/MIOLO SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE SALAO; MODELO 
MASCULINO; POLIURETANO; 32 
GOMOS; CIRCUNFERENCIA 61.00 A 
64.00 CM; PESO 410.00 A 440.00 G; 
COR BRANCO; COM MIOLO 
SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 60 78  R$ 130,45  R$7.827,00 R$10.175,10 

1.34 003056 

BOLA FUTEBOL SALAO MASCULINO 
PVC 32 GOMOS 61-64CM 410-440G 
C/MIOLO SUBST  
Bola Oficial de Futsal: costurada à mão, 
com 32 gomos, confeccionada em PU. 
Com Diâmetro: 61 - 64 cm e Peso: 410 - 
440 g. 

Unid 150 200  R$ 128,95  R$19.342,50 R$25.790,00 

1.35 003057 

BOLA FUTEBOL SALAOUNISSEX 
C/GUIZO POLIURETANO 32 GOMOS 61-
64CM 410-440G C/MIOLO SUBST  
BOLA; FUTEBOL DE SALAO; MODELO 
UNISSEX COM GUIZO; POLIURETANO; 
32 GOMOS; CIRCUNFERENCIA 61.00 A 
64.00 CM; PESO 410.00 A 440.00 G; 
COR BRANCO; COM MIOLO 
SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 10 13  R$ 128,45  R$1.284,50 R$1.669,85 

1.36 003058 

BOLA FUTEBOL SOCIETY MASCULINO 
POLIURETANO 68-69CM 420-450G 
C/MIOLO SUBST  
Bola de Futebol Society, Termotec, PU, 11 
Gomos 68- 69cm, 425-455g, Camara 
Arbility, miolo Slyp System. Marca de 
Referência: Penalty - Kick Off ou similar. 

Unid 250 325  R$ 133,95  R$33.487,50 R$43.533,75 
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1.37 990107 

BOLA FUTSAL PU (C/COSTURA) 610 A 
640MM 410 A 440G  
Bola de Futsal, circunferência de 61 a 
64cm, peso 410 a 440g, 11 gomos, 
câmara airbility, Termotec, confeccionada 
em pu, miolo slip system removível e 
lubrificado. Marca de referência: Penalty 
max 500 ou similar. 

Unid 100 130  R$ 171,95  R$17.195,00 R$22.353,50 

1.38 017594 BOLA PARA PEBOLIM  Unid 38 49  R$ 8,70  R$330,60 R$426,30 

1.39 017701 

BOLA RUGBY MASCULINO BORRACHA 
50X63CM 300-322G  
BOLA; RUGBY; MODELO MASCULINO; 
BORRACHA; CIRCUNFERENCIA 50.00 X 
63.00 CM; PESO 300.00 A 322.00 G. 

Unid 10 13  R$ 60,65  R$606,50 R$788,45 

1.40 991127 

BOLA TENIS DE MESA PACOTE 100 
MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE  
Pacote contendo 100 bolinhas. Linha 
Table Tennis. Material Acetato de 
celuloide.  

Unid 25 33  R$ 177,50  R$4.437,50 R$5.857,50 

1.41 990108 

BOLA TENIS MESA (OFICIAL) 
PLASTICO 40MM C/6UN  
Bola de Tênis de mesa oficial, 3 estrelas, 
40mm, profissional, aprovada pela 
federação internacional de tênis de mesa, 
cartela com 6 peças. Marca de referência: 
DHS – 3 estrelas ou similar 

Unid 70 91  R$ 51,75  R$3.622,50 R$4.709,25 

1.42 013063 
BOLSA PORTA BOLA PRETA EM 
NYLON  

Unid 2 3  R$ 82,15  R$164,30 R$246,45 

1.43 991100 
BOMBA DE AR PARA INFLAR BOLA 
DUPLA ACAO MARCA PENALTY  
Marca de Referência: Penalty ou similar 

Unid 70 91  R$ 26,15  R$1.830,50 R$2.379,65 

1.44 003065 BOMBA P/ENCHER BOLA MANUAL  Unid 14 18  R$ 26,05  R$364,70 R$468,90 

1.45 003066 
CANELEIRA DE PESO 2KG 
EMBORRACHADO COR PRETA 

Unid 60 78  R$ 39,10  R$2.346,00 R$3.049,80 

1.46 991101 

COLCHONETE PARA GINASTICA EM 
ESPUMA D20 REVESTIDO COM 
TECIDO IMPERMEAVEL MEDINDO 100X 
060X003CM APROXIMADAMENTE 
CORES DIVERSAS.  
Marca de Referência: Nedel – ND03 ou 
similar  

Unid 200 260  R$ 29,95  R$5.990,00 R$7.787,00 

1.47 003067 

COLETE ESPORTIVO AZ 100%PE 
TAM.G C/ELASTICO REFORCADO E 
COSTURA E ACABAMENTO NAS 
LATERAIS E NO PESCOCO  
COLETE; USO ESPORTIVO; COR AZUL; 
100.00 % POLIESTER; TAMANHO G; 
COM ELASTICO REFORCADO E 
COSTURA E ACABAMENTO NAS 
LATERAIS E NO PESCOCO. 

Unid 14 18  R$ 10,40  R$145,60 R$187,20 

1.48 003068 

COLETE ESPORTIVO VD 100%PE 
TAM.G C/ELASTICO REFORCADO E 
COSTURA E ACABAMENTO NAS 
LATERAIS E NO PESCOCO  
COLETE; USO ESPORTIVO; COR 
VERDE; 100.00 % POLIESTER; 
TAMANHO G; COM ELASTICO 
REFORCADO E COSTURA E 
ACABAMENTO NAS LATERAIS E NO 
PESCOCO. 

Unid 34 44  R$ 10,40  R$353,60 R$457,60 

1.49 013186 
CONE PARA 
DEMARCACAO/TREINAMENTO 23CM 

Unid 80 104  R$ 7,65  R$612,00 R$795,60 
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1.50 021468 

CRONOMETRO DIGITAL C/10 PONTOS 
MEMORIA/BATERIA RECARREG  
CRONOMETRO; TIPO DIGITAL; COM 10 
PONTOS DE MEMORIA; BATERIA 
RECARREGAVEL. 

Unid 22 29  R$ 81,10  R$1.784,20 R$2.351,90 

1.51 991104 

FITA DEMARCATORIA PARA QUADRA 
DE VOLEIBOL DE PRAIA PADRAO 
OFICIAL 2 FAIXAS COM 80MTS E 2 
FAIXAS COM 16MTS LARGURA DE 6CM 
EM POLIETILENO (PE) COM ILHOSES E 
SPECK PARA FIXACAO  
Marca de Referência: Dunk/Oficial ou 
similar.  

Unid 15 20  R$ 120,60  R$1.809,00 R$2.412,00 

1.52 991114 
JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL 
PECAS CLASSICAS + TABULEIRO  

Unid 60 78  R$ 165,30  R$9.918,00 R$12.893,40 

1.53 991125 

JOGO DOMINO PROFISSIONAL 
DOUBLE 6 LATA 28 PCS COLORIDA 
LUXO. MARCA DE REFERENCIA: 
DOMINOES OU SIMILAR  

Unid 70 91  R$ 31,30  R$2.191,00 R$2.848,30 

1.54 991126 

KIT DE BADMINTON COMPLETO: PARA 
04 JOGADORES CONTEM 4 RAQUETES 
ENCORDOADAS 3 PETECAS DE 
NYLON  

Unid 15 20  R$ 188,80  R$2.832,00 R$3.776,00 

1.55 
Em 

Cadastro 
MEDICINE BALLS 2KG  Unid 3 5  R$ 117,20  R$351,60 R$586,00 

1.56 
Em 

Cadastro 
MEDICINE BALLS 4KG  Unid 3 5  R$ 155,60  R$466,80 R$778,00 

1.57 
Em 

Cadastro 
MEDICINE BALLS 5KG  Unid 3 5  R$ 191,05  R$573,15 R$955,25 

1.58 991105 

MINI PLACAR DE MESA ARTICULADO 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
27X14CM PLACAR DE 0 A 25 PONTOS 
E MARCADOR DE FALTAS COM 
PLACAS CONFECCIONADAS EM PVC  
Marca de Referência: Klopf - 75492 ou 
similar  

Unid 30 39  R$ 197,40  R$5.922,00 R$7.698,60 

1.59 991106 

MIOLO PARA BOLA DE SILICONE 
LUBRIFICADA MARCA PENALTY  
Marca de Referência: Penalty - 2593 ou 
similar  

Unid 110 143  R$ 10,80  R$1.188,00 R$1.544,40 

1.60 990111 

PETECA P/BADMINTON NYLON E 
CORTICA (BASE) 85X65X65MM 6G 
C/6UN  
Marca de Referência: Vollo – 88.2 ou 
similar   

Unid 70 91  R$ 52,90  R$3.703,00 R$4.813,90 

1.61 991107 

PORTA BOLAS EM TUBO MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMP. 
X 42 CM DE ALTURA X 20 CM DE 
PROFUNDIDADE CONFECCIONADO EM 
POLIESTER E CRISTAL 
TRANSPARENTE COM ZIPER NA 
PARTE SUPERIOR CAPACIDADE PARA 
8 BOLAS  
Marca de Referência: Poker – 8 bolas ou 
similar 

Unid 25 33  R$ 56,60  R$1.415,00 R$1.867,80 

1.62 991094 
RAQUETE DE TENIS DE MESA  
Raquete de Tênis de Mesa estilo clássica. 
Borracha lisa em ambos os lados 

Unid 115 150  R$ 31,15  R$3.582,25 R$4.672,50 
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1.63 991111 

REDE DE BASQUETEBOL DE SEDA FIO 
4MM DE POLIETILENO FIO Nº4 
CONFECCIONADA EM POLIESTER 
MALHA 10CM COMPRIMENTO DE 950 A 
10M FAIXAS DE COURO  
Marca de Referência: Dunk/Nylon 4 ou 
similar 

Unid 32 42  R$ 37,65  R$1.204,80 R$1.581,30 

1.64 991108 

REDE DE FUTEBOL SUICO 
CONFECCIONADA EM POLIETILENO 
5M DE COMPRIMENTO 2M DE ALTURA 
3MM DE ESPESSURA  
Marca de Referência: Dunk/Suiço NY3 ou 
similar 

Unid 30 39  R$ 194,90  R$5.847,00 R$7.601,10 

1.65 991112 
REDE DE FUTSAL CONFECCIONADA 
EM NYLON 2,20 X 3,20M FIO 3MM  

Unid 30 39  R$ 147,90  R$4.437,00 R$5.768,10 

1.66 991128 

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE 
CAMPO MODELO EUROPEU: REDE 4 
MM EM MALHAS CONFECCIONADAS 
COM NOS CERRADAS MALHAS 
TRADICIONAIS TRANCADAS TIPO 
COLMEIA EM NYLON MED 7,50 X 2,50M 
FIO 4MM. MARCA DE REFERENCIA: 
MASTER OU SIMILAR  

Unid 30 39  R$ 350,90  R$10.527,00 R$13.685,10 

1.67 991129 

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE 
CAMPO MODELO STANDARD: REDE 4 
MM EM MALHAS CONFECCIONADAS 
COM NOS CERRADAS MALHAS 
TRADICIONAIS TRANCADAS TIPO 
COLMEIA EM NYLON MED 7,50 X 2,50M 
FIO 4MM.  

Unid 25 33  R$ 379,60  R$9.490,00 R$12.526,80 

1.68 009893 

REDE DE VOLEIBOL POLOPROPILENO 
PRETO 1X8.50M MALHA 10CM FIO 2MM 
TRIPLA COSTURA COM A COR 
BRANCA  
REDE DE VOLEIBOL; 
POLOPROPILENO; PRETO; 1X8.50M; 
MALHA 10CM; FIO 2MM; TRIPLA 
COSTURA COM A COR BRANCA 

Unid 24 31  R$ 288,45  R$6.922,80 R$8.941,95 

1.69 991109 

REDE DE VOLEIBOL PROFISSIONAL 
OFICIAL COM 2 FAIXAS FIO Nº 2 
ALTURA 1M MALHA 10CM 
COMPRIMENTO DE 950 A 10M FAIXAS 
DE COURO  

Unid 25 33  R$ 243,00  R$6.075,00 R$8.019,00 

1.70 991130 
RELOGIO DE XADREZ ANALOGICO 
OFICIAL  
Marca de Referência: Jaehrig ou similar 

Unid 60 78  R$ 147,00  R$8.820,00 R$11.466,00 

1.71 018115 

TACO P/BEISEBOL ACO ADULTO 76CM 
PRATA  
TACO; PARA BEISEBOL; ACO; MODELO 
ADULTO; TAMANHO 76.00 CM; COR 
PRATA. 

Unid 4 5  R$ 184,90  R$739,60 R$924,50 

1.72 018116 

TACO P/BEISEBOL MADEIRA ADULTO 
77CM NATURAL  
TACO; PARA BEISEBOL; MADEIRA; 
MODELO ADULTO; TAMANHO 77.00 
CM; COR NATURAL. 

Unid 4 5  R$ 160,65  R$642,60 R$803,25 
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LOTE 02: VALOR TOTAL: R$ 32.435,00 

 

ITEM COD. DESCRIÇÃO UF 
QTDE 
MIN 

ANUAL 

QTDE 
MAX 

ANUAL 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 
MÍNMO 
ANUAL 

VALOR 
TOTAL 
MÍNMO 
ANUAL 

2.1 003043 APITO DE METAL COM CORDAO  Unid 4 5  R$ 25,00  R$100,00 R$125,00 

2.2 991139 ARCO DE GR 78CM  Unid 13 17  R$ 9,00  R$117,00 R$153,00 

2.3 020446 

ARCO E FLECHA INFANTIL DUPLO 
FIBRA VIDRO/NYLON 110CM 15LBS  
ARCO E FLECHA; USO INFANTIL; TIPO 
DUPLO; FIBRA DE VIDRO / NYLON; 
TAMANHO 110.00 CMM; TENSAO 15.00 
LBS. 

Unid 2 3  R$ 120,00  R$240,00 R$360,00 

2.4 003059 

BOLA GINASTICA RITMICA BORRACHA 
16CM 300G C/MIOLO SUBST  
BOLA; GINASTICA RITMICA; 
BORRACHA; DIAMETRO 16.00 CM; 
PESO 300.00 G; COR AZUL; COM MIOLO 
SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO. 

Unid 15 20  R$ 43,00  R$645,00 R$860,00 

2.5 003060 
BOLA INICIACAO N.02 BORRACHA 
15.40CM 33G C/MIOLO SUBST  
Marca de Referência: Nedel ou similar 

Unid 10 13  R$ 3,00  R$30,00 R$39,00 

2.6 021363 
BOLA P/MASSAGEM VINIL 5CM  
BOLA; PARA MASSAGEM; VINIL; 
DIAMETRO 5.00 CM. 

Unid 60 78  R$ 9,00  R$540,00 R$702,00 

2.7 019784 

BOLINHA PLASTICO P/PISCINA BOLAS 
76MM COLORIDA C/500UN  
BOLINHA; PLASTICO; PARA PISCINA DE 
BOLAS; DIAMETRO 76.00 MM; 
COLORIDA; EMBALAGEM 500 
UNIDADES. 

Unid 4 5  R$ 160,00  R$640,00 R$800,00 

2.8 991102 

CONJUNTO DE REDE E SUPORTE 
PARA TENIS DE MESA SUPORTE EM 
FERRO COM ROSCA REDE DE NYLON  
Marca de 
Referência: Dunk/Dunk ou similar 

Unid 30 39  R$ 22,00  R$660,00 R$858,00 

2.9 991141 CORDA DE GR 3M Unid 10 13  R$ 38,00  R$380,00 R$494,00 

2.10 991124 
CORDA ESPORTIVA EM SISAL 
TAMANHO UNICO  

Unid 40 52  R$ 5,50  R$220,00 R$286,00 

2.11 017801 
CORDA P/ PULAR SPEED ROPE CABO 
DE ACO COBERTO EM PVC 3M  

Unid 60 78  R$ 34,50  R$2.070,00 R$2.691,00 

2.12 014536 

CORDA PULAR ACO C/REVESTIMENTO 
PLASTICO 3M AJUSTAVEL C/CABO PVC  
CORDA DE PULAR; ACO COM 
REVESTIMENTO PLASTICO; TAMANHO 
3.00 M; AJUSTAVEL; COM CABO EM 
PVC. 

Unid 66 86  R$ 18,00  R$1.188,00 R$1.548,00 

2.13 991103 

CRONOMETRO DIGITAL PROGRESSIVO 
E REGRESSIVO BATERIA DE LITIO 
REPETIDOR COM BIPE DESIGN 
ERGONOMICO RELOGIO COM ALARME 
E CALENDARIO RESISTENTE A AGUA  
Marca de Referência: Vollo – 32.4 ou 
similar  

Unid 15 20  R$ 60,00  R$900,00 R$1.200,00 

2.14 017811 

DISCO FLEXIVEL P/TREINAMENTO 
EQUILIBRIO 35X35X8CM 1.7KG  
DISCO; FLEXIVEL; PARA TREINAMENTO 
DE EQUILIBRIO; DIMENSOES 35.00 X 

Unid 60 78  R$ 64,00  R$3.840,00 R$4.992,00 
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35.00 X 8.00 CM; PESO 1.70 KG. 

2.15 016903 
JOGO DE DAMAS MADEIRA 24X24CM 
C/18 PECAS  

Unid 16 21  R$ 25,00  R$400,00 R$525,00 

2.16 021045 
JOGO; TORRE HANOI; MADEIRA; COM 7 
PECAS. 

Unid 14 18  R$ 37,50  R$525,00 R$675,00 

2.17 013324 JOGO TWISTER TAPETE  Unid 6 8  R$ 95,00  R$570,00 R$760,00 

2.18 991144 
MAÇAS DE GINASTICA RITMICA 
INFANTIL 38CM  
Maça para GR: em PVC, infantil 38cm  

Unid 10 13  R$ 50,00  R$500,00 R$650,00 

2.19 018055 

RAQUETE P/TENIS 27.5POL CABECA 
677MM ENCORD 16X19 52-68LBS 260G 
ARO 23-25MM  
RAQUETE; PARA TENIS; 
COMPRIMENTO 27.5 POL; CABECA 
677.00 MM; ENCORDOAMENTO 16 X 19; 
TENSAO 52.00 A 68.00 LBS / 24.00 A 
31.00 KG; EQUILIBRIO 340.00 MM; 
RIGIDEZ 72.00 RA; PESO 260.00 G; 
PERFIL ARO 23.00 A 25.00 MM. 

Unid 64 83  R$ 57,00  R$3.648,00 R$4.731,00 

2.20 991115 
TABULEIRO DE DOMINO  
Tabuleiro para Jogar Dominó 60cm x 60cm 

Unid 40 52  R$ 65,00  R$2.600,00 R$3.380,00 

2.21 021851 TANGRAM 70 PECAS MDF COLORIDO  Unid 40 52  R$ 48,00  R$1.920,00 R$2.496,00 

2.22 003073 TATAME EVA 2.00 X 1.00CM  Unid 98 127  R$ 30,00  R$2.940,00 R$3.810,00 

2.23 010107 

VISEIRA MICROFIBRA PT 
C/VELCRO/SILK  
VISEIRA; MICROFIBRA; COR PRETO; 
TAMANHO ÚNICO; REGULAGEM EM 
VELCRO; COM SILK-SCREEN. 

Unid 4 5  R$ 60,00  R$240,00 R$300,00 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
IMPORTANTE: 

a) Os custos com entrega devem estar contemplados no valor do produto, não podendo ser cobrado qualquer 

custo adicional; 

b) Marcas/Modelos de Referencias e/ou similares: As marcas indicadas no descritivo servem de referencial, 

podendo a participante informar a marca do material cotado sendo da marca indicada, de marca similar ou 

superior ao referencial; 

c) As especificações técnicas dos itens, objeto desta aquisição, deverão observar rigorosamente as 

especificações deste Edital; 

d) Para fins de análise das propostas, o licitante deverá informar na proposta comercial a marca, fabricante, 

modelo/versão quando aplicável, de forma que possa ser verificado exatamente qual o material ofertado; 

e) A avaliação técnica analisará o produto, marca, fabricante, sobre o fim a que se destina, verificando a 

qualidade e conformidade com as exigências previstas neste Edital; 

f) Para cada item deverá ser indicada apenas uma marca para embasamento da proposta comercial. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 05 de setembro de 2019 – 14:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo 

 
2. Requisitos complementares para proposta comercial 

2.1 Para fins de análise das propostas, o licitante deverá informar na proposta comercial a marca, 
fabricante, modelo/versão quando aplicável, de forma que possa ser verificado exatamente qual o 
material ofertado. 

2.2 Para cada item deverá ser indicada apenas uma marca. 
 

a) Apresentar Declaração que fornecerá os materiais conforme marca e modelo indicados na 
proposta comercial. 

 
3. Prazo de validade da proposta  

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

4. Requisitos complementares para habilitação 
Não há. 

 
5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI 
Título da correspondência/e-mail: Edital (Pregão Presencial) nº. 2.0167/2019 
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 03/09/19 às 18:00 horas e as 
respostas poderão ser fornecidas até o dia 04/09/19 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
a) Caso o item seja cotado em valor superior ao preço máximo unitário fixado no ANEXO I, a proponente 

será desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 
b) Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens; 
c) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote. 

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

 
7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 
Nota Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente 
conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 
depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do 
SESI. 
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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 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 
Serão informados no Pedido de Compras. 

 
9. Local(ais) de entrega 

a) As entregas serão realizadas no CA – CENTRO DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA FIEP, localizado 
no endereço abaixo: 
 
Rua Senador Accioly Filho, 2175 – CIC – Curitiba/PR. 
  
b) A empresa vencedora assumirá inteira responsabilidade pelo desempenho e eficácia na entrega do 
material, não podendo haver fracionamento, no prazo requisitado e dentro das quantidades e qualidades 
solicitadas, pela a integridade da mercadoria e acondicionamento durante transporte;  
c) Todos os materiais deverão ser entregues protegidos em suas embalagens, sem nenhum tipo de 
violação, no qual os protejam contra amassados e perfurações, de acordo com as normas técnicas 
nacionais ou internacionais aplicáveis a cada um deles;  
d) Os materiais deverão ser entregues conforme condições do prazo, descrição e quantidade 
discriminadas no Pedido de Compra, não podendo ser fracionados. 
e) Caso o dia da entrega seja final de semana ou feriado, a entrega fica automaticamente prorrogada para 
o próximo dia útil subsequente.  
f) As entregas deverão ser realizadas somente nos horários estabelecidos, das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h. 
 

10. Formalização da Contratação 
ORDEM DE COMPRA (OC), conforme MINUTA (ANEXO VI) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
conforme MINUTA (ANEXO VII). 
a) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 
Edital. 

 
11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 
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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 18660/2019. 

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

a) Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem 
interrupção e prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra. 
b) O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por até igual período, desde que em pesquisa de 
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso, e que seja acordado por ambas as partes. 

 
14. Reajuste contratual 

a) Na hipótese prorrogação dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste 
mediante aplicação de índices do INPC-IBGE. 
b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 
abertura do presente certame. 

 
15. Visita Técnica 

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  

Após a(s) empresa(s) ser(em) declarada(s) como arrematante(s), poderá a Comissão de Licitações do 
SESI/SENAI solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s), e estas amostras deverão ser apresentadas 
em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
 

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 DA ORDEM DE COMPRA 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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

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

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

exarada no processo nº. 18660/2019 referente a PREGÃO PRESENCIAL nº. 2.0167/2019, consoante as cláusulas e 

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

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente ata é o registro dos preços destinado à AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, para o 

SESI/PR conforme descrição e preços descritos neste instrumento.  

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

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

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

preferência em igualdade de condições, de acordo com o Edital.  

 

2. DO PREÇO 

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

Edital, nas condições aqui descritas. 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UF 
QTDE 

MÍNIMA 
QTDE 

MÁXIMA 
PREÇO 

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

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

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

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

acessória e/ou necessária, não especificada no Edital.  

 

3. DA ABRANGÊNCIA 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços atenderá a Unidade do SESI abaixo descrita: 

 

CA – CENTRO DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA FIEP, localizado na Rua Senador Accioly Filho, 2175 – CIC – 

Curitiba/PR, conforme pedido de compras.  

 

I) A empresa vencedora assumirá inteira responsabilidade pelo desempenho e eficácia na entrega do material, não 

podendo haver fracionamento, no prazo requisitado e dentro das quantidades e qualidades solicitadas, pela a 

integridade da mercadoria e acondicionamento durante transporte;  

II) Todos os materiais deverão ser entregues protegidos em suas embalagens, sem nenhum tipo de violação, no qual 

os protejam contra amassados e perfurações, de acordo com as normas técnicas nacionais ou internacionais 

aplicáveis a cada um deles;  

III) Os materiais deverão ser entregues conforme condições do prazo, descrição e quantidade discriminadas no Pedido 

de Compra, não podendo ser fracionados. 
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IV) Caso o dia da entrega seja final de semana ou feriado, a entrega fica automaticamente prorrogada para o próximo 

dia útil subsequente.  

V) As entregas deverão ser realizadas somente nos horários estabelecidos, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 

17:00h. 

 

4. DO REAJUSTE 

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

conforme ANEXO II. 

 

5. DOS PRAZOS 

5.1. Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e 

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

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

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

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

 

6. DOS PAGAMENTOS 

6.1. O pagamento será realizado em 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva Nota Fiscal / 

Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente conferida e aprovada 

pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta bancária de 

titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do SESI. 

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

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

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

a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento será 

prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 
6.4. 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. 
6.5. A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões Negativas 

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

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

aplicação das penalidades previstas em edital/contrato. 
6.6. EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE CADA MÊS. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

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

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

estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.  

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

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

bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  
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7.3. A CONTRATADA declara que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação 

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

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

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

em discriminação de raça ou gênero. 

7.5. A CONTRATADA declara que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos 

e, não emprega em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. 

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

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

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

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

 

8. DOS GESTORES DO CONTRATO 

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

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

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

relacionamento direto. 

 

9. DO FORO 

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

qualquer outro domicílio atual ou futuro. 

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

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

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

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

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

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

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

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

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

presente Edital, declara: 

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

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

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

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

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

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

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

discriminação de raça ou gênero. 

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 
 


