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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, adiante designados simplesmente SENAI, com sede 

na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade PREGÃO 

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

publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 

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

 

1. OBJETO 

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

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SENAI. 

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

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

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

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

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

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

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

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

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

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

credenciamento farão parte integrante do processo de licitação. 

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

ao Pregoeiro, munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 O licitante estrangeiro deverá ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber 

citação, intimação e responder administrativa e judicialmente, especialmente pelos atos decorrentes do 

procedimento licitatório e da futura contratação prevista neste edital, que deverá juntar os instrumentos de 

mandato com os documentos de habilitação. 



 

 

 
 

Processo nº. 14259/2018 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 616/2018 

 

 
FGM 

CPL 

 

 

2 / 28 

3.6 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. 

3.7 No caso de licitante estrangeiro que não constitua representante credenciado, deverá juntar o instrumento de 

mandato indicado no item 3.5 nos documentos de HABILITAÇÃO, previstos no item 5 deste edital. 

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

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

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

mesmo item/lote por mais de uma empresa proponente. 

3.9 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. 

3.10 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; 

4.8.4 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.11 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 

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

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

efeitos da presente licitação. 

3.12 No caso de empresas estrangeiras, os documentos equivalentes previstos nos itens 3, 4 e 5 deverão estar 

devidamente apostilados conforme Convenção de Haia e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

 

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

apresentação. 

4.3 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; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
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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 SENAI, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral e 

irretratável. 

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

SENAI e por técnicos designados para tal fim. 

4.5 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. 

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

edital.  

4.7 Para o caso de proposta de preços indicando item importado ou nacionalizado, verificar os requisitos nos 

Anexo I e Anexo II 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 SENAI, redigida obrigatoriamente em papel 

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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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) 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 IX; 

o) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

5.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento, em substituição aos requeridos neste 

Edital e seus anexos. 

5.6 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 SENAI 

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

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

presente licitação. 

5.7 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.  

5.8 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”. 

5.9 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.   

5.10 DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE ESTRANGEIRA 

5.10.1 Empresa(s) ou sociedade(s) estrangeira(s) que não funcione(m) no Brasil, tanto quanto possível, 
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deverá(ão) apresentar os documentos equivalentes aos elencados no item 5.4 e seus subitens, 

apostilado conforme convecção da apostila de Haia e traduzidos para o idioma brasileiro por tradutor 

juramentado no Brasil, sendo que, no caso de inexistência de documentos equivalentes ou proibição 

ou dispensa, por lei ou norma legal, de apresentar qualquer dos documentos solicitados, o(s) fato(s) 

deverá(ão) ser devidamente declarado(s), apresentando também o seguinte documento 

complementar: 

a) Documento comprobatório de representação no Brasil, por pessoa jurídica ou física, com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente por atos decorrentes da 

presente licitação, inclusive firmar documentos inerentes a esta licitação. 

5.10.2 No caso de empresa estrangeira, apresentação da apresente autorização oficial de seu funcionamento 

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

Exterior;  

5.10.3 Todos os documentos equivalentes apresentados para a habilitação deverão estar em nome do 

licitante e com número do CNPJ/MF, se existir, ou equivalente no país de origem, endereço 

respectivo, ou seja, se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

ou se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo se os da filial 

que pela própria natureza ou por disposição legal, comprovadamente, possam ser emitidos somente 

em nome da matriz. 

5.10.4 Serão consideradas INABILITADAS as licitantes estrangeiras que não atenderem ao item 5.4 e seus 

subitens, e as demais disposições deste edital, conforme cada caso específico, e no que couber às 

mesmas, ou que apresente qualquer documento com prazo de validade vencida. 

 

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. 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 SENAI marcará nova data para continuidade da Licitação. 

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

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

publicado no site do SENAI. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
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6.6 Por ocasião da sessão de abertura, o valor apresentado em moeda estrangeira será convertido pela taxa de 

câmbio, de compra, para Reais (R$) utilizando-se do índice PTAX, do Banco Central do Brasil, praticada na 

conversão do câmbio utilizado na data do dia útil imediatamente anterior à abertura das propostas. A 

conversão será realizada através de consulta à internet, no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil 

– SISBACEN, disponível no endereço www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp. 

6.7 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. 

6.8 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. 

6.9 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. 

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

todas serão consideradas para efeito de classificação. 

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

6.12 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. 

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

ocorra. 

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

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

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

6.15 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. 

6.16 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. 

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

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

de habilitação da empresa que tiver ofertado o menor preço. 

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

caberá à Comissão de Licitações do SENAI autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance 

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

ao critério de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

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

penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

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

para que seja obtida proposta mais vantajosa.  

6.21 Declarado o licitante vencedor, a Comissão de Licitações do SENAI encaminhará o processo à autoridade 
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competente para a homologação e adjudicação. 

6.22 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. 

6.23 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 SENAI, fax ou e-mail constantes no ANEXO II, 

poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

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

certame. 

7.3 Poderá à Comissão de Licitações do SENAI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

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

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

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

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

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

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

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

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

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

certame. 

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

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

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

vencedora, a ser realizado durante a sessão do Pregão. 

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

estabelecidas no item 16 deste edital. 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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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 SENAI 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 SENAI, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por 

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

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

facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

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

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

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

inabilitar o licitante. 

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

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

SENAI, da interposição do recurso. 

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

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

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

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

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

serem 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 SENAI. 

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

decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

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

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

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

 

12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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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 SENAI formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

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

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 

SENAI. 

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SENAI. 

 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por 

cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SENAI do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SENAI, independentemente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

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

nos prazos estipulados; 

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

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

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

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

contrato ou pela Fiscalização do SENAI;  

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

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

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

contrato; 

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

15.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, e “15.1.10”, a parte 
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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 SENAI e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

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

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 

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 

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

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

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

16.3 Será cabível pena de multa: 

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

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

ensejando a critério do SENAI, a rescisão contratual; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. A multa poderá ser aplicada isolada ou 

cumulativamente com as demais sanções. 

16.4 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 SENAI. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

16.7 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 SENAI. 

16.8 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 
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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 SENAI a 

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

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

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

site do SENAI. 

18.5 Fica assegurado ao SENAI o direito de: 

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

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

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

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

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

interessados; 

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

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

afetar a formulação das propostas. 

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

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

ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

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

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

nenhuma indenização por parte do SENAI. 

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

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

qualquer título. 

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

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

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

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

consecutivos. 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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orçamentária para o ano em curso, do SENAI conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

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

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

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

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

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 SENAI poderá providenciar a sua 

destruição. 

 

19. FORO 

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

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 31 de Julho de 2018. 

 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MICROSCOPIA ÓTICA - SENAI MARINGÁ PAC DA 
INDÚSTRIA 

 

ITEM PROJ. COD QTDE UF 
PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

MÁXIMO TOTAL 
PRAZO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE ENTREGA 

1 PAC 16966 1 UN EUR 160.708,00 EUR 160.708,00 90 DIAS SENAI MARINGÁ 

ESPECIFICAÇÃO 

SISTEMA DE MICROSCOPIA DE LUZ COM CORRELAÇÃO PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
VARREDURA, COM BUSCA AUTOMATIZADA E SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS EM DIFERENTES TÉCNICAS 
DE MICROSCOPIA DE LUZ E ELETRÔNICA, COMPOSTO DE: 
 
1 – UM MICROSCÓPIO RETO COM ILUMINAÇÃO REFLETIDA, CÂMERA DIGITAL E SOFTWARE 
Microscópio trinocular com iluminação refletida com LED para campo claro, campo escuro e polarização, ótica 
infinita, engrenagens em metal, lentes de cristal, câmera digital para microscopia, software para análise de imagens, 
computador e monitor, composto de: 
• Estativa em alumínio anodizado, diafragma de campo para alinhamento da iluminação segundo Koehler, 
diafragma íris, carrossel para 8, interfaces USB, TCP / IP e RS 232, eixo Z motorizado com precisão de 10 nm ou 
melhor, adequação automática de intensidade luminosa de acordo com objetiva em uso, carrossel motorizado para 6 
refletores; 
• Fonte estabilizada de 12V DC 100W, 100V...240V AC/50...60Hz/230 VA 
• Display touchscreen para controle de funções motorizadas do microscópio e leitura de configuração em 
uso; 
• Revolver reverso motorizado para 7 objetivas. A motorização deve permitir ao software o reconhecimento 
automático da objetiva em uso. A intensidade luminosa deve se adequar automaticamente para cada objetiva; 
• Botões bilaterais para controle de foco macrométrico e micrométrico; 
• Botões para controle da intensidade luminosa ao redor do botão de foco, proporcionando ergonomia ao 
usuário; 
• Controle para movimentação do carrossel para refletores e troca das objetivas através de botões 
posicionados próximos aos controles de foco; 
• Platina motorizada com resolução de 0,1 µm ou melhor, com controle manual via joystick, controle via 
software para escaneamento de amostras, suporte para amostras opacas e suporte para filtros para análise de 
partículas que permitam utilização em microscópio eletrônico permitindo a correlação entre microscópio de luz e 
eletrônico; 
• Tubo binocular, campo visual mínimo de 25 mm, tipo Siedentopf, inclinação de 20 graus ou menor, ajuste 
Inter pupilar, entrada vertical para adaptação de câmera, com divisão 100 % oculares: 0 % câmera / 0 % oculares: 
100 % câmera, imagem não invertida; 
• Filtro conversor 5700 para 3200, integrado ao carrossel de filtros; 
• Par de oculares focalizáveis, com lentes planas de 10 x com campo visual de 25 mm ou maior, com 
conchas de proteção de borracha; 
• Objective EC Epiplan-Neofluar 2.5x/0.06 HD M27 –  
• Antiflex cap for EC Epiplan-Neofluar 2.5/0.06 
• Objetiva epiplanacromática de cristal de fluorita de 5 x / 0,13, WD = 14 mm ou maior; 
• Objetiva epiplanacromáticade cristal de fluorita de 10 x / 0,25, WD = 9 mm ou maior; 
• Objetiva epiplanacromática de cristal de fluorita de 20 x / 0,50, WD = 2 mm ou maior; 
• Objetiva LD epiplanacromática de cristal de fluorita de 50 x / 0,55, WD = 9 mm ou maior; 
• Objetiva LD epiplanacromática de cristal de fluorita de 100 x / 0,75, WD = 4 mm ou maior; 
• Refletores para campo claro, campo escuro e polarização; 
• LED com 5700 K ou maior, para iluminação refletida; 
• Caminho ótico para iluminação refletida com lentes com correção apocromática, com diafragma de campo 
para centralização; 
• Capa de proteção contra poeira; 
• Capa de borracha para proteção das oculares; 
• Lâmina universal de calibração com: 
- Referência de posicionamento com traços nos eixo X e Y a esquerda ( X=38mm/Y=13mm, +/- 5µm ) 
- Linha com 50mm de comprimento para controle de paralelismo 
Funcionalidade de lâmina micrométrica para microscópio e estereomicroscópio: 
- 5 linhas com intervalos de 1mm no eixo Y 
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- 100 linhas com intervalos de 1/100mm no eixo Y 
- 25 linhas com intervalos de 1mm no eixo X 
- 50 linhas com intervalos de 1/10mm no eixo X 
- Círculos com diâmetros de 2,5/1,0/0,5/0,1/0,05/0,01mm 
- Retângulos concêntricos com 8x6/4x3/2x1,5/1x0,75mm; 
• Lâmina padrão para calibração de análise de partículas; 
• Adaptador c-mount de 1 x com ajuste para alinhamento da câmera digital com a movimentação da platina 
motorizada; 
• Adaptador c-mount de 0,63 x com ajuste para alinhamento da câmera digital com a movimentação da 
platina motorizada; 
• Câmera digital colorida para microscopia, resolução de 5 Mb ou maior, interface USB 3.0 superspeed, 
sensor Cmos com 2/3”, imagem ao vivo com resolução máxima e 35 fps ou maior, time lapse com resolução máxima 
e 35 fps ou maior, ROI ajustável, tempo de exposição entre de 0,1 ms ou menor e 4 s ou maior, pixel com tamanho 
de 3,45 µm x 3,45 µm ou maior, interface ótica c-mount, sem necessidade de fonte externa, cabo USB 3.0 com 3 m 
ou maior, placa USB 3.0 
• Software para controle de partes motorizadas do microscópio e câmera, reconhecimento automático de 
partes codificadas, medidas e contagens automáticas através de cores e formatos, medidas interativas de área, 
ângulo, distância entre pontos, S, Curva, Porosidade, contagem de eventos com a utilização do mouse. Foco 
estendido: imagem resultante da soma de várias em planos focais diferentes de um mesmo ponto da amostra, 
através do controle do eixo Z. Mosaico: imagem resultante da soma de várias em pontos diferentes e adjacentes da 
amostra, através do controle dos eixos XYZ, formando imagem panorâmica em alta resolução. Correlação: amostras 
são analisadas no microscópio de luz e levadas ao microscópio eletrônico, facilitando a localização da posição da 
área de interesse e a sobreposição de imagens dos 2 equipamentos. Módulos para análise de grãos, grafita, Fases 
e partículas; conforme Normas. 
 
• Computador com características mínimas: 
- CPU: 2 x Intel Xeon E5-2623v3 4-Core 3.0 GHz 10 MB / 1866 MHz 
- Chipset: Intel C612 
- Memory: max. 256 GB RAM 
- Memory Expansion Slots: 16 x DDR4-RAM Module / 2133 MHz ECC 
- PCI Express and PCI Connectors: 
  3 x PCI Express Generation 3 x16 (1 x used for graphics interface) 
  2 x PCI Express Generation 3 x8 
  1 x PCI Express Generation 3 x4 
  1 x PCI Express Generation 2 x1 
- Graphics interface: AMD FirePro W5100 4GB graphics 
  (4 x Display Port 1.2a, max. resolution 4096 x 2160 pixel) 
- Hard Drives: 4 x 2 TB SATA 7200 upm 
  (Configured as 4 TB RAID 10 hard drive) 
- Optical Storage: DVD +/- RW recorder for rewriteable media 
- Drive Bays: 6 
- I/O Controller: 
  2 channels of SATA 6.0 GB/s, 
  4 channels of sSATA 6.0 GB/s, 
  8 channels of Serial Attached SCSI (SAS) 6.0 GB/s 
- Network Controller: Dual integrated 10/100/1000 LAN interface 
- RAM: 128 Gb 
- I/O: 1 x serial, 
  8 x USB 3.0 (4 x front, 4 x rear), 
  2 x USB 2.0 (2 x rear), 
  PS/2 for keyboard and mouse 
- Certifications &Declarations: CE, CSA, UL, FCC 
- Power Supply: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1125 W 
  with country specific plug 
- Windows 10 – 64 bits 
- Monitor TFT de 27” 
 
 
2 – UM ESTEREOMICROSCÓPIO COM CÂMERA DIGITAL E SOFTWARE 
Estereomicroscópio trinocular com magnificações entre 4 x ou menor e 100 x ou maior, eixos XYZ motorizados, 
iluminação refletida, câmera colorida digital, software, computador, composto de: 
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• Corpo de estereomicroscópio com lentes com correção apocromática, diafragma íris, zoom motorizado de 
0,8 x ou menor a 10 x ou maior, display digital para visualização e controle de magnificações, ótica paralela 
permitindo utilização futura de acessórios para fluorescência e câmara clara; 
• Tubo binocular com inclinação de 20 graus ou menor, ajuste Inter pupilar, entrada vertical para acoplamento 
de câmera digital ( 100 % oculares : 0 % cam / 0 % oculares : 100 % cam ), campo visual com diâmetro de 23 mm 
ou maior; 
• Revolver codificado para 3 objetivas; 
• Coluna com 45 cm ou maior, suporte para corpo de estereomicroscópio, movimentação motorizada no eixo 
Z com controle de foco micrométrico e macrométrico; 
• Botões para controle de foco micrométrico e macrométrico que permitam o posicionamento ergonômico, ou 
seja, sobre a bancada, podendo ser posicionado próximo ao mouse; 
• Controle de zoom através de botão localizado no corpo do estereomicroscópio e botões próximos aos 
botões de controle de foco; 
• Acessório que permita que a ótica passe a ser perpendicular e evite o “shift” lateral nas imagens com foco 
estendido, proporcionando melhor qualidade nas imagens finais; 
• O equipamento deve ter acessórios para imagens tridimensionais e bidimensionais, permitindo o uso como 
microscópio; 
• Par de oculares focalizáveis de 10 x com campo visual com diâmetro de 23 mm ou maior, conchas 
protetoras de borracha; 
• Objetiva acromática de 0,5 x com distância de trabalho mínima de 13 cm; 
• Objetiva planapocromática de 1 x com distância de trabalho mínima de 6 cm; 
• Fibra ótica com 2 braços, comprimento de 1 m, com diâmetro de 4,5 mm em suportes com presilhas para 
melhor posicionamento da iluminação, lentes para foco luminoso; 
• Fonte LED bivolt, fluxo de luz de 900 Lúmens ou maior, 6000 K ou maior, cursor para 2 filtros, vida útil de 
50.000 horas, potenciômetro para controle de intensidade luminosa, filtro conversor para luz halógena; 
• Polarização (polarizadores giratórios) para evitar reflexos; 
• Iluminação coaxial para orifícios; 
• Analisador motorizado para análise de partículas; 
• Iluminação anelar com LEDs, permitindo controle de intensidade luminosa, acendimento total do círculo, 
meio círculo, ¼ de círculo, giro de sequência de LEDs acesos para maior contraste, distância de trabalho de 50 mm 
ou menor à 90 mm ou maior, polarização para evitar reflexos; 
• Platina motorizada com charriot para movimentação das amostras nos eixos XY, placa de metal para 
amostras opacas, suporte para filtros para análise de partículas; suporte para filtros para análise de partículas que 
permitam utilização em microscópio eletrônico permitindo a correlação entre microscópio de luz e eletrônico; 
 
• Lâmina micrométrica para estereomicroscópio com 25 traços com intervalos de 1 mm e 50 traços com 
intervalos de 1 / 10 mm; 
• Capa de proteção contra poeira; 
• Capa de borracha para proteção de oculares; 
• Adaptador c-mount de 0,63 x com ajuste para alinhamento da câmera digital com a movimentação da 
platina motorizada; 
• Câmera digital colorida para microscopia, resolução de 5 Mb ou maior, interface USB 3.0 superspeed, 
sensor Cmos com 2/3”, imagem ao vivo com resolução máxima e 35 fps ou maior, time lapse com resolução máxima 
e 35 fps ou maior, ROI ajustável, tempo de exposição entre de 0,1 ms ou menor e 4 s ou maior, pixel com tamanho 
de 3,45 µm x 3,45 µm ou maior, interface ótica c-mount, sem necessidade de fonte externa, cabo USB 3.0 com 3 m 
ou maior, placa USB 3.0; 
• Software para controle de partes motorizadas do estereomicroscópio e câmera, reconhecimento automático 
de partes codificadas (zoom e foco), medidas e contagens automáticas através de cores e formatos, medidas 
interativas de área, ângulo, distância entre pontos e contagem de eventos com a utilização do mouse. Foco 
estendido: imagem resultante da soma de várias em planos focais diferentes de um mesmo ponto da amostra, 
através do controle do eixo Z. Mosaico: imagem resultante da soma de várias em pontos diferentes e adjacentes da 
amostra, através do controle dos eixos XYZ, formando imagem panorâmica em alta resolução. Módulo para análise 
de partículas; Correlação: amostras são analisadas no estereomicroscópio e levadas ao microscópio eletrônico, 
facilitando a localização da posição da área de interesse e a sobreposição de imagens dos 2 equipamentos. 
• Computador com características mínimas: 
- CPU: 2 x Intel Xeon E5-2623v3 4-Core 3.0 GHz 10 MB / 1866 MHz 
- Chipset: Intel C612 
- Memory: max. 128 GB RAM 
- Memory Expansion Slots: 8 x DDR4-RAM Module / 2133 MHz ECC 
- PCI Express and PCI Connectors: 
2 x PCI Express Generation 3 x16 (1 x used for graphics interface) 
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  1 x PCI Express Generation 3 x4 
  1 x PCI Express Generation 3 x4 
  1 x PCI Express Generation 2 x1 
- Graphics interface: AMD FirePro W2100 2GB graphics 
  (2 x Display Port 1.2a, max. resolution 4096 x 2160 pixel) 
- Hard Drives: 2 x 2 TB SATA 7200 upm 
  (configured as 2 TB RAID 1 hard drive) 
- Optical Storage: DVD +/- RW recorder for rewriteable media 
- Drive Bays: 6 
- I/O Controller: 
  2 channels of SATA 6.0 GB/s, 
  4 channels of sSATA 6.0 GB/s, 
  8 channels of Serial Attached SCSI (SAS) 6.0 GB/s 
- Network Controller: Dual integrated 10/100/1000 LAN interface 
- RAM: 64 Gb 
- I/O: 1 x serial, 
8 x USB 3.0 (4 x front, 4 x rear), 
  2 x USB 2.0 (2 x rear), 
  PS/2 for keyboard and mouse 
- Certifications &Declarations: CE, CSA, UL, FCC 
- Power Supply: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1125 W 
  with country specific plug 
- Windows 10 – 64 bits 
- Monitor TFT de 24” 
 
3 – UM ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR EM BRAÇO ARTICULÁVEL 
Estereomicroscópio trinocular com magnificações entre 8 x ou menor e 240 x ou maior, braço articulável, iluminação 
refletida, composto de: 
• Corpo de estereomicroscópio com lentes com correção apocromática, diafragma íris, zoom motorizado de 
0,8 x ou menor e 15 x ou maior, display digital para visualização e controle de magnificações, ótica paralela 
permitindo utilização futura de acessórios para fluorescência e câmara clara; 
• Tubo binocular com inclinação de 20 graus ou menor, ajuste Inter pupilar, entrada vertical para acoplamento 
de câmera digital (100 % oculares: 0 % cam / 0 % oculares: 100 % cam ), campo visual com diâmetro de 23 mm ou 
maior; 
• Coluna vertical com 60 cm ou maior, braço horizontal com duas barras paralelas para maior estabilidade 
com 60 cm ou maior, movimentação vertical e horizontal, suporte para corpo de estereomicroscópio com controle de 
foco macrométrico e inclinável permitindo angular a visualização, base pesada para fixação da coluna vertical; 
• Par de oculares focalizáveis de 10 x com campo visual com diâmetro de 23 mm ou maior, conchas 
protetoras de borracha; 
• Par de oculares focalizáveis de 16 x com campo visual com diâmetro de 16 mm ou maior, conchas 
protetoras de borracha; 
• Objetiva planacromática de 1 x com distância de trabalho mínima de 8 cm; 
• Fonte LED bivolt, fluxo de luz de 900 Lúmens ou maior, 6000 K ou maior, cursor para 2 filtros, vida útil de 
50.000 horas, potenciômetro para controle de intensidade luminosa, filtro conversor para luz halógena; 
• Fibra ótica bifurcada tipo pescoço de ganso, comprimento de 60 cm ou maior, lentes para foco luminoso, 
polarização (polarizadores e analisador giratórios) para evitar reflexos  
• Capa de proteção contra poeira; 
• Capa de borracha para proteção de oculares; 
 
 
4 – UM MICROSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA, COM CÂMERA 
Microscópio binocular com iluminação transmitida e refletida com LED, ótica infinita, lentes de cristal, engrenagens 
de metal, câmera digital integrada, composto de: 
• Estativa em alumínio anodizado com diafragma de campo para alinhamento da iluminação transmitida; 
• Fonte externa bivolt automático 
• Revolver codificado para 5 objetivas, reverso; 
• Platina com proteção ESD ( anti estática ) e charriot do lado direito com presilha para lâmina; 
• Iluminação transmitida com LED com 5000 K ou 6000 K, para campo claro; 
• Condensador móvel com abertura numérica de 0,9 e diafragma Iris; 
• Iluminação refletida com LED com 5000 K ou 6000 K, para campo claro, luz oblíqua e polarizada com 
analisador giratório (360 graus); 
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• Filtro conversor para 3200 K; 
• Controles de liga / desliga e intensidade (potenciômetro) independentes para cada iluminação, permitindo a 
utilização das 2 simultaneamente; 
• Par de oculares focalizáveis de 10 x com correção E-PL e campo visual de 20 mm ou maior; 
• Objetiva Epiplanacromática de 5 x / 0,13, WD = 20 mm ou maior; 
• Objetiva Epiplanacromática de 10 x / 0,23, WD = 11 mm ou maior; 
• Objetiva Epiplanacromática de 20 x / 0,40, WD = 4 mm ou maior; 
• Objetiva Epiplanacromática de 50 x / 0,65, WD = 1,5 mm ou maior; 
• Prensa para nivelamento e preparação de amostras com 3 placas de metal com 76 x 26 mm; 
• Tubo binocular com inclinação de 30 graus, campo visual de 20 mm ou maior, ajuste Inter pupilar, tipo 
Siedentopf; 
• Câmera digital colorida integrada, resolução de 3 Mb ou maior, interface RJ45 para controle via wifi, iPad 
(ou similar), software para controle e aquisição de imagens, medidas interativas, multifases e tamanho de grãos, 
lâmina micrométrica para calibração; 
• Capa de proteção contra poeira. 
 

 
*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

a) Prazo máximo de instalação do bem fornecido: até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do 

equipamento; 

b) São de responsabilidade da CONTRATADA e/ou solidariamente de seu FABRICANTE a instalação e 

calibração; 

c) Todas as despesas de viagem, hospedagem e alimentação dos técnicos que irão realizar a inspeção técnica 

serão por conta da Contratada. 

 

2. PARA O CASO DE BEM IMPORTADO  

Em caso de fornecimento de item importado, eventual importação dos equipamentos será realizada em nome do 

SENAI-PR, que assumirá toda responsabilidade pelo desembaraço aduaneiro, incluindo taxas, despachantes, 

emolumentos, tarifas ou qualquer outro custo fiscal ou para fiscal decorrente do processo de importação, 

solicitações de isenções ou imunidades, interposição de recursos, assim como a eventual responsabilidade por 

multas aplicadas conforme INCOTERM acordado entre as partes. 

 

3. PARA O CASO DE BEM NACIONALIZADO (importado, porém já em solo brasileiro) 

Em caso de fornecimento de item importado já nacionalizado, os custos de nacionalização dos equipamentos 

deverão ser inclusos no custo total do produto. 

 

4. PARA O CASO DE BEM NACIONAL 

Para itens nacionais não se aplica a condição do SENAI-PR como importador, visto que eventual objeto importado 

deverá ser nacionalizado sob inteira responsabilidade da proponente brasileira, conforme disposto pelo 

Regulamento Aduaneiro do Brasil. Os custos de peças ou equipamentos com despacho alfandegário, porventura 

existente, deverão estar incluídos no preço proposto. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 21 de Agosto de 2018 – 09:00 horas 

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

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

2.1 PARA O CASO DE EQUIPAMENTO NACIONAL: 

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

b) Apresentar proposta conforme modelo previsto no ANEXO VIII em Reais (R$) ou em moeda 

estrangeira. A licitante deverá optar por única moeda para composição da cotação, não sendo admitida a 

apresentação de proposta contendo moedas diversas). 

c) Indicar o código FINAME, sob pena de desclassificação; 

 

2.2 PARA O CASO DE EQUIPAMENTO NACIONALIZADO: 

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

b) Apresentar proposta conforme modelo previsto no ANEXO VIII em Reais (R$) ou em moeda 

estrangeira. A licitante deverá optar por única moeda para composição da cotação, não sendo admitida a 

apresentação de proposta contendo moedas diversas). 

c) Indicar o NCM, sob pena de desclassificação; 

 

2.3 PARA O CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO: 

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

b) Apresentar proposta conforme modelo previsto no ANEXO VII indicando os preços para importação 

direta, em Reais (R$) ou em moeda estrangeira do país de origem (Euro, Dólares Americanos ou outra 

moeda). A licitante deverá optar por única moeda para composição da cotação, não sendo admitida a 

apresentação de proposta contendo moedas diversas). 

c) Indicar o preço na condição FOB (free on board), de acordo com as normas vigentes de comércio 

exterior (Incoterms 2011), já inclusos os custos de embalagem, taxas de desembaraço no país de 

procedência e frete interno no país de procedência até o porto designado, conforme previsto no ANEXO 

VII.  

d) Informar a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com o respectivo destaque, identificando o peso 

do equipamento, as dimensões de embalagem e os seguintes componentes:  

I) Preço Unitário do Equipamento (Mercadoria sem Taxas);  

II) Custo Total do Desembaraço de exportação, no país de origem, incluídos os valores relativos à 

embalagem, movimentação no terminal de carga, armazenagem, taxas portuárias, etc;  

III) Custo do Transporte Doméstico (pick up), no país de procedência até o porto designado;  

IV) Custo dos Serviços de Instalação e Treinamento, do equipamento, na Unidade Operacional do 

SENAI que irá receber o equipamento, conforme previsto neste edital incluindo deslocamento, 

hospedagem, alimentação de técnicos. 

 

 

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 SENAI 
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Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Presencial nº. 616/2018 

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

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

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

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 17/08/2018 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 20/08/2018 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

 

7. Forma de pagamento 

- Para item importado, o pagamento pode ser realizado nas condições: 

a) CARTA DE CRÉDITO a ser aberta em nome do exportador ou fabricante que estiver na fatura pró-

forma sendo que, o pagamento, se dará da seguinte forma: 50% do valor contratado no embarque dos 

equipamentos, e o restante em 90 dias consecutivos ao embarque. Eventuais despesas e comissões 

bancárias externas, cobradas na emissão da carta de crédito, serão de responsabilidade da Contratada. 

b) CAD (Cash Against Documents) quando o equipamento estiver no porto pronto a ser embarcado o 

Senai irá fazer o pagamento ao fornecedor. 

 
- Para item nacional ou nacionalizado, o pagamento será realizado na seguinte condição: 
a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

adicional para o CONTRATANTE. 
d) 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 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://compras.fiepr.org.br/
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CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              

 

9. Local(ais) de entrega 

LOCAL: SENAI MARINGA CTM  

ENDEREÇO: Rua José Correia de Aguiar, 361 

BAIRRO: Jardim Leblon 

CEP: 87.053-276 

CIDADE: Maringá-PR 

 

10. Formalização da Contratação 

PEDIDO DE COMPRA (PED), conforme MINUTA (ANEXO VI) 

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

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

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

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

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

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

Edital. 

c) Para proponente VENCEDORA de equipamento importado ou nacionalizado: Apresentação de 

Atestado de inexistência de produção ou similar nacional emitido por entidade(s) representativa(s) ou de 

classe, de âmbito nacional, e que já preste(m) serviço semelhante para a Secretaria de Comércio Exterior, 

comprovando a inexistência de equipamento similar aos objetos da licitação, em produção no âmbito da 

indústria brasileira; 

d) A apresentação do Atestado solicitado deverá ser realizada no prazo de até 40 (quarenta) dias 

consecutivos à emissão do pedido, prazo este que não suspende ou prorroga o prazo total de entrega do 

bem. 

 

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 SENAI, para o ano em curso, previsto no processo 14259/2018. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação  

a) Fica estabelecido o prazo de até 90 (noventa) 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 contratação será de 12 (dose) meses, contados da data de sua assinatura. 

 

14. Reajuste contratual 

NÃO HÁ. 

 

15. Visita Técnica 

NÃO HÁ. 

http://compras.fiepr.org.br/
http://compras.fiepr.org.br/
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16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

NÃO HÁ. 

 

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 SENAI, no Pregão 

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

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

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, 

transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo para 

todos os efeitos por sua representada.  

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

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

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SENAI 

 

 

 

 

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

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

participação da PREGÃO PRESENCIAL nº. XXX/201X. 

         

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

 

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

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

decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 

de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, transportes em 

geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SENAI a ocorrência de fatos supervenientes; 

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

do SENAI. 

 

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

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SENAI. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – PROPONENTE ESTRANGEIRO OU 
BRASILEIRO APRESENTANDO PROPOSTA DE EQUIPAMENTO IMPORTADO 

 
NOME DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
BANCO E Nº DA CONTA (SWIFT) PARA PAGAMENTO: 
 
 

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): ________ 
Moeda da Proposta: _______________ 

Porto ou Aeroporto de origem do equipamento: ________________________ 

 

1. Descrição Resumida do Equipamento, inclusive peso 

(Kg) e cubagem (m³)  
 

2. Preço Unitário do Equipamento (Mercadoria sem Taxas);   

3. Custo Total do Desembaraço de exportação, no país de 

origem, incluídos os valores relativos à embalagem, 
movimentação no terminal de carga, armazenagem, taxas 
portuárias, etc;  

 

4. Custo Unitário do Transporte Doméstico, no país de 

procedência até o porto designado;  
 

5. Custo dos Serviços de Instalação e Treinamento, do 

equipamento, na Unidade Operacional do Senai que irá 
receber o equipamento, conforme previsto neste edital 
incluindo deslocamento, hospedagem, alimentação de 
técnicos.  

 

Preço FOB Unitário   

Preço FOB Total   

PREÇO TOTAL PROPOSTO:   

 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ITEM NACIONAL OU 
NACIONALIZADO 

 
NOME DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
BANCO E Nº DA CONTA PARA PAGAMENTO: 
 
 

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): ________ 
Moeda da Proposta: _______________ 

 

1. Descrição Resumida do Equipamento, inclusive peso 

(Kg) e cubagem (m³)  
 

2. Preço do Equipamento entregue na Unidade do SENAI, 

inclusos todos os custos diretos e indiretos (frete, tributos, 
Custo dos Serviços de Instalação e Treinamento, do 
equipamento, na Unidade Operacional do Senai que irá 
receber o equipamento, conforme previsto neste edital 
incluindo deslocamento, hospedagem, alimentação de 
técnicos, etc.);  

 

PREÇO TOTAL PROPOSTO:   

 

 

 
_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IX – 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  

SENAI 

 

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

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

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

presente Edital, declara: 

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

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

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

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

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

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

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

discriminação de raça ou gênero. 

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

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

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

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

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

