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Tipo: Menor Preço por Item 

Com Registro de Preços 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA - SRP - 024/2021 

 
A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, com funcionamento 

nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva, nº  1588, Bairro de 

Nazaré, 7º andar, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima, CEP: 66035-190), informa 

que estará realizando no dia 06/05/2021, às 10:00 horas (horário local), 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA-SRP, tipo Menor Preço por Item, 

cujo objeto consiste na Aquisição de materiais elétricos destinados a 

manutenções e pequenas reformas em atendimento às necessidades das 

Unidades SESI – DR/PA, conforme Edital e Anexo I. Edital e informações 

poderão ser obtidos no endereço acima citado, sala da Comissão de Licitação 

do SESI e SENAI, em horário comercial. 

 

 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI 
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 024/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/05/2021 

HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI. 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – Departamento Regional do Pará, vem tornar público, 

por intermédio da Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, representada pelo 

Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 002/2021-FIEPA, de 01/02/2021 

do Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que realizará licitação, na 

Modalidade CONCORRÊNCIA-SRP, tipo Menor Preço Item, com procedimentos se fazendo reger 

pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no DOU de 16/09/1998, com as 

posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, Ato n° 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n° 

01/2011, bem como, pelas disposições deste Edital, para consecução do objeto descrito no Anexo 

I. 

 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame licitatório 

de tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e texto da Lei Complementar nº 147/2014, 

de 07 de agosto de 2014. 

 

Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL serão 

recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 

licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento da CONCORRÊNCIA-SRP em questão será realizada na sala da COCEL, 

Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 06 de maio de 2021, 

às 10:00 horas (horário local) e será conduzida pela Comissão Central de Licitação do SESI e 

SENAI – COCEL, tendo como Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio 

da equipe de apoio integrada pelos Srs. Maria Dione Coelho Borges Junqueira (membro titular), 

Fladimir Assunção Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira, Raissa Fernandes Senna Alves, 

Michael Erlon Rodrigues de Souza e Maurício Ramos de Mesquita (membros suplentes), 

designados nos autos do Processo de referência qualificados pela Portaria 002/2021 - FIEPA. 

 

Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Concorrência-SRP, a 

licitante interessada ou seu representante deverá identificar-se e, no caso de representante, este 

deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para 
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a prática de todos os atos relativos ao certame. 

 

Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro: 

a) Cópia do documento de identidade; 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases e todos os demais atos, 

em nome da licitante, bem como cópia do contrato social autenticado; 

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 

 

1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1- A presente licitação tem por objeto Aquisição de materiais elétricos destinados a 

manutenções e pequenas reformas em atendimento às necessidades das Unidades SESI – 

DR/PA, conforme Edital e Anexo I; 

1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente às 

disposições constantes neste Edital e Anexos; 

1.3- Os locais de entrega dos itens licitados estão descritos no Anexo I deste Edital. 

 

2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA-SRP, na qualidade de licitantes, 

as empresas que: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 

documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no país cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o 

objeto da presente licitação. 

2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 

a) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades SESI, 

SENAI, FIEPA e IEL, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

b) Os consórcios de Pessoas Jurídicas (empresas); 

c) As entidades SESI e SENAI; 

d) Pessoas Jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que estejam 

participando desta licitação; 

e) Empresas vencedoras em licitação anterior que estejam em atraso na entrega, total ou parcial, 

do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois anos, não 
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tenham cumprido o contrato, independentemente de qualquer modalidade de 

aquisição/contratação ou de quaisquer penalidades que lhes tenham sido aplicadas pelo SESI 

e/ou SENAI/PA; 

f) Dirigentes ou empregados das entidades SESI, SENAI, FIEPA e IEL; 

g) As empresas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme Carta 

Circular n.º 121/2014-Pres-CNI. 

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 

envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” fechados, rubricados, de números 

“1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica da 

licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao SESI – Departamento Regional 

do Pará; 

3.2- Todos os elementos de cada um dos envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 

qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 

apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 

(uma) via; 

3.3-Os documentos quando não apresentados na forma original poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, e as 

certidões através da internet, quando por esta forem emitidas; 

3.4- O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01(um) único caderno contendo os “Documentos de 

Habilitação”, relacionados no item 4 desta CONCORRÊNCIA-SRP; 

3.5- O Envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo representante 

legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser composto de 01 

(um) único caderno, com todos os documentos relacionados no item 5 desta CONCORRÊNCIA-SRP; 

3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, 

o disposto no Edital, devendo o licitante apresentar a referida proposta na seguinte forma: 

 

Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação 

CONCORRÊNCIA - SRP nº 024/2021 

 

Envelope nº 02 – Proposta Comercial 

CONCORRÊNCIA - SRP nº 024/2021 
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4– DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 

legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, na forma original, em 

cópia autenticada (com selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista da 

documentação original, na forma da lei: 

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito 

ou Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo válida 

simples cópia reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito, que poderá 

ser obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br; 

b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo 

válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site  

www.caixa.gov.br; 

c) Prova de Regularidade para com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa de Débito 

ou Positiva com Efeitos de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pela 

Unidade Federativa da sede da licitante; 

c.1) Para fornecedores de fora do Estado do Pará, deverá ser considerada a alíquota de ICMS 

cheia. 

d) Prova de Regularidade para com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida 

pelo Município sede do fornecedor. 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última Alteração em vigor, devidamente 

registradas, não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuais havidas; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica, Financeira e Técnica, devendo a licitante 

apresentar: 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com 

antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da 

emissão da Certidão; 

b) Atestado de Capacidade Técnica comprovando aptidão para o fornecimento do objeto que está 

sendo licitado; 

c) Declarações que constam como parte integrante do presente Edital. 

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto aqueles 

centralizados pelos órgãos emitentes: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Sendo também considerados válidos: 

c.1) Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são 
emitidos sem nome da matriz; 
c.2) Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica apresentados em nome e 
com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 
4.5- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste Edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo; 

4.6- Caso a empresa licitante apresente quaisquer das certidões vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do 

órgão competente a informação que supra a omissão, proceder à consulta através da Internet para 

verificação da regularidade da proponente; 

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório deverão ser apresentadas 

no Envelope n° 01 (Documentos de habilitação). 

 

5 – DA PROPOSTA: Envelope nº 02 

5.1- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração que 

lhe confere atribuição; 

5.2 - A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, no endereço constante no 

preâmbulo deste Edital até o dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os 

elementos citados abaixo, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgar pertinentes: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

d) Preço para o fornecimento dos itens do presente Edital, que deverá ser expresso em moeda 

corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

e) Data e assinatura do licitante ou seu representante legal. 

5.3 - No preço dos objetos da aquisição licitada, deverão estar incluídos todos os custos diretos 

e indiretos, tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais obrigações fiscais e 

parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado, inclusive descontos 

ofertados, quando for o caso, alertando que ao SESI-DR/PA não caberá qualquer custo adicional; 

5.4- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos 
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da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias; 

5.5- Em nenhuma hipótese o SESI – Departamento Regional do Pará aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa preexistente ou 

superveniente não incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no 

instrumento contratual derivado; 

5.6-Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa 

licitante obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto 

demonstre marca, modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e compatibilidade 

com o objeto licitado. 

 

6- DO JULGAMENTO: 

6.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de Menor Preço por Item, nos termos 

do Edital lançado, e na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI;  

6.2- A Comissão de Licitação do SESI e SENAI procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as PROPOSTAS das licitantes 

habilitadas, declarando como vencedora a licitante que ofertar Menor Preço por Item e que 

esteja em conformidade técnica com o Termo de Referência, parte integrante do presente Edital; 

6.3- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas no instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham redução 

de preços sobre a proposta de maior percentual de desconto, ou indicarem como referência preços 

de outras licitantes que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou 

outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço proposto, bem 

como as que estabelecerem condições outras, além das previstas; 

6.4- Após análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão Central de Licitação, na 

eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados inexequíveis, 

poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço por Item, a apresentação, no prazo 

de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da solicitação, as composições de 

preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo procedimento para as demais 

classificadas, quando for ocaso; 

6.4.1- A Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços 

dos itens, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para melhor análise das 

propostas e salvaguarda dos interesses do SESI-DR/PA; 

6.4.2- Composição de Preços é o demonstrativo de como o licitante chegou no preço 

apresentado na Licitação com o objetivo de demostrar a exequibilidade, através da identificação 

dos custos, tributos, despesas e lucro da proposta comercial.  

6.5- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e Anexos ou que apresentarem preços unitários 



 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

zero ou irrisório, bem como aquelas que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua 

apreciação, tais como marca, composição, dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SESI-DR/PA ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

c) Que apresente preços, sejam eles referentes aos unitários, etapas, fases ou subfases, 

simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

6.6-Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram na inabilitação; 

6.7- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito por 

meio de sorteio, na forma da legislação pertinente; 

6.8- A Comissão Central de Licitação encaminhará à autoridade competente, para homologação de 

seu parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de Aviso, Edital, Atas, 

Pareceres Técnicos e Jurídicos, Proposta vencedora e Quadro Comparativo das Propostas e demais 

documentos pertinentes; 

6.9 – As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão via e-mail, 

sendo considerados os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias licitantes. 

 

7 - DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 

7.1- Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, a(s) 

licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo deverá(ão), no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

7.2- As peças recursais imotivadas, ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas; 

7.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou 

em parte, manter a decisão total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente instruída à 

autoridade competente; 

7.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

8.1- O prazo de entrega do produto ofertado será de 5 (cinco) dias úteis para as Unidades 

localizadas na Região Metropolitana e 10 (dez) dias úteis para as demais Unidades, contados a 

partir da comprovação do recebimento da Autorização de Fornecimento, observadas as 



 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

pormenorizações contidas no Anexo I do Edital; 

8.2- O pagamento relativo ao objeto entregue será feito através de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis após o fornecimento do objeto, mediante apresentação 

da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em que esteja devidamente comprovada a entrega do objeto 

em conformidade com o que fora adjudicado e devidamente atestado pelo SESI- DR/PA. 

 

9- DAS SANÇÕES: 

9.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 

artigo 31 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, no prazo aqui estabelecido de 3 

(três) dias úteis do chamamento, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá 

acarretar à licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito à contratação; 

b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do SESI e SENAI por prazo não superior a 02 

(dois) anos. 

9.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais  assumidas dará ao contratante 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades  previstas 
neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com 
entidades do SESI e SENAI, por prazo não superior a 02 (dois) anos, além das perdas e danos que 
vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovadas e impeditivas do fornecimento dos itens; 
9.3- O atraso na entrega dos produtos ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% (um por 

cento) ao dia sobre o valor do produto não entregue, dedutível do pagamento devido, salvo nas 

hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE; 

9.4- A aplicação de quaisquer das sanções mencionadas observará os princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa. 

 

10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1-Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital e  Anexos no endereço 

situado na Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 

66.035-190, Belém/PA, na sala da COCEL, nos dias úteis, das 8:00 às 14:00 horas, solicitá-los 

através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou fazer download no site 

http://transparencia.sesipa.org.br/; 

10.2- Quando, por motivo de suspensão do expediente do SESI e SENAI, não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à 

presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, 

no primeiro dia útil posterior à data fixada nesta CONCORRÊNCIA-SRP (Sistema de Registro de 

Preços); 

10.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCEL até o 7º (sétimo) 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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dia útil anterior à data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 

licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição que deverá ser entregue na Sala da 

Comissão Central de Licitação - COCEL; 

10.4- A COCEL terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para responder, exceto se tratar de matéria 

de alta complexidade, por escrito, às insurgências efetuadas na forma do item 10.3, sendo que 

as respostas poderão ser comunicadas diretamente às licitantes via e-mail ou publicadas em uma 

das formas previstas no §1º do artigo 5º do Regulamento de Licitações e Contrato do SESI, ou 

ainda por outro meio formal; 

10.5- Caso o pedido de esclarecimento e/ou impugnação não sejam efetuados no prazo do item 

10.3, presume-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 

permitir a apresentação das propostas, não cabendo à licitante quaisquer insurgências 

posteriores; 

10.6- Ao SESI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação, por razões 

de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou 

indenização por parte dos licitantes; 

10.7- É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a 

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

documento ou informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública; 

10.8- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 

inserções não exigidas pelo presente Edital e seus Anexos; 

10.9-Depois de concluída a licitação, os envelopes não abertos, contendo a documentação das 

demais licitantes, ficarão em posse da Comissão, à disposição dos licitantes para levantamento 

pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir da adjudicação do objeto ou 

cancelamento/revogação da licitação, prazo após o qual serão destruídos; 

10.10- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que todos os atos 

originados do presente procedimento licitatório serão publicados no site 

http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 

certame, a partir da publicação; 

10.11- Centro de Responsabilidade e suporte financeiro: SESI SEDE 4.01.01.01.04; SESI 

INDÚSTRIA SAUDÁVEL BELÉM 3.07.10.01.01; SESI ALMIRANTE BARROSO BELÉM 3.07.10.01.01; 

SESI ANANINDEUA 3.07.10.01.01; ESCOLA SESI ICOARACI BELÉM 3.07.10.01.01; ESCOLA SESI 

ANANINDEUA 3.07.10.01.01; ESCOLA SESI SANTA IZABEL DO PARÁ 3.03.01.01.02; SESI 

BARCARENA 3.07.10.01.01; SESI CASTANHAL 3.03.01.02.01; SESI BRAGANÇA 3.07.10.01.01; SESI 

PARAGOMINAS 3.03.01.01.02; SESI MARABÁ 3.07.10.01.01; SESI SANTARÉM 3.03.01.02.01; SESI 

ALTAMIRA 3.07.10.01.01; SESI PARAUAPEBAS 3.07.10.01.01; 

10.12- Valor Estimado do objeto licitado: R$ 10.795.996,80 (dez milhões, setecentos e noventa 

e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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11- DA DURAÇÃO DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO: 

11.1- Este negócio jurídico terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período nos 

termos do Regulamento de Licitações e Contratos desta Entidade. 

 

12- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

12.1- Integram o presente Edital os seguintes Anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I.1 – Termo de Referência (Especificações Técnicas); 

Anexo I.2 – Termo de Referência (Descrições e Quantidades); 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Envelope n° 

1); 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Envelope n° 1); 

Anexo IV– Minuta: Termo de Registro de Preços. 

 

 

Belém/PA, 150 de abril de 2021. 

 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI 
 

 

 

 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Ciente: Superintendente Regional do SESI-DR/PA  

 

 

 

 

José Conrado Azevedo Santos 

Ciente: Diretor Regional do SESI-DR/PA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA – SRP Nº 024/2021 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO I.1 

 

  TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Fica subentendida a alternativa “OU SIMILAR” para todos os materiais ou equipamentos identificados 

nestas especificações de determinada marca, tipo, modelo, referência ou fabricante. Diz-se que dois 

materiais ou equipamentos apresentam similaridade se desempenham idêntica função construtiva e 

apresentam as mesmas características técnicas exigidas nestas especificações.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Seguem abaixo especificações técnicas dos materiais elétricos solicitados no TR GEECM 

028/2021 a fim de complementar o detalhamento dos materiais quando não completamente 

especificado na planilha orçamentária. 

 

1 - OBJETO 

Aquisição de Material elétrico destinados a manutenção e pequenas reformas a serem 

executadas nas unidades do SESI/DR/PA, conforme Termo de Referência 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

A aquisição destes materiais visa atender as demandas para as manutenções preventivas 

e corretivas, assim como as pequenas reformas realizadas pela Equipe de Manutenção nos 

prédios/imóveis das unidades do SESI-DR/PA de acordo com às necessidades. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Obs.: É importante que as marcas indicadas neste instrumento devem ser consideradas 

apenas como parâmetros, sendo aceitas todas as demais que possuam caráter similar, ou seja, 

que desempenhem idênticas funções construtivas e apresentem as mesmas características 

técnicas exigidas em suas especificações 

 

3.1 - ACESSÓRIOS 

 - Fitas Isolantes. 

Características: 

• Certificado pelo INMETRO 

• Antichama. 

• Alta rigidez dielétrica 
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• Alta aderência ao longo do tempo. 

• Uso Profissional – classe B 

Fabricantes que informam atender a especificação: PIRELLI, 3M (ESPECIFICAÇÃO 33+), 

PRYSMIAN. 

 

 - Filtros de Linha 

Características: 

• Atendam ao padrão brasileiro de plugues e tomadas. (NBR 14136). 

• Capacidade elétrica: de 10A e 20A(220Vac~). 

• Opções de cabos com 1 ou 1,5 metros.  

• Certificados pelo INMETRO.  

 

3.2 – INFRAESTRUTURA 

 - Eletrocalhas 

Características: 

• Que atendam as normas: 

○ NBR IEC 1537 

○ NBR 7008 

• Confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a 

fogo, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de 

acordo com as dimensões abaixo relacionadas: 

○ Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20 

○ Eletrocalhas com largura de 150 a 200 mm – chapa #18 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: MOPA, VALEMAN ELÉTRICA LTDA, 

MEGA. 

 

 - Perfilados 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 5590 

• Possuir as dimensões mínimas de 38mmx38mmx3000mm e chapa #18.  

• Possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: MOPA, VALEMAN ELÉTRICA LTDA E 

MEGA 

 

 - Eletroduto Galvanizado. 

Características: 
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• Que atendam a norma: 

○ NBR 5597 

○ NBR 5598 

○ NBR 6323 

○ NBR 6414 

○ ISO-7 

• Eletroduto de ferro galvanizado tipo leve em barra de 3 metros.  

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: THOMEU, APOLLO, TUPY, BURNDY, 

SPTF - SEALTUBO  

 

 - Eletroduto de PVC rígido. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR-6150 

○ NBR-6233 

○ MB-963  

• Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, e 

obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. 

Com roscas e luvas, com a superfície externa e interna isentas de irregularidades, saliências, 

reentrâncias e não terão bolhas ou vazios. 

• Deverão trazer de forma bem visível a marca do fabricante, o diâmetro nominal ou referência 

de rosca, a classe e os dizeres: “eletroduto de PVC rígido”. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: PASCHOAL THOMEU, DUTOPLAST, 

TIGRE, WETZEL 

 

OBS 1: Os acessórios do tipo luva e curva, terminações, emendas, derivações e acessórios 

de conexão (Buchas e Arruelas) deverão obedecer às especificações e características das Normas 

referentes aos eletrodutos aos quais serão conectados.  

Fabricantes que informam atender a especificação: WETZEL, MOFERCO, PETERCO 

 

 - Eletroduto de PVC flexível. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ABNT NBR 15465.  

• Não propaga chamas 

• Produto leve e bastante resistente 

• Alta flexibilidade e manuseio 
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• Material não corrosivo 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: TIGRE, AMANCO E TUBOLINE. 

 

 - Conduletes 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR15701 

• Fabricados em alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão 

• Aplicação e diâmetro nominal conforme eletroduto. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: WETZEL, MOFERCO, TRAMONTINA. 

 

 - Caixas de Passagem em PVC 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 6235 

○ NBR 5431  

• Caixa octogonal 4”x4” - Constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela.  

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: TIGRE, LEGRAND, TRAMONTINA. 

 

3.3 – TERMINAIS. 

✓ Terminais Tubulares Tipo Ilhós 

✓ Terminais Tipo Olhal / Anel 

✓ Terminais Tipo Garfo / Forquilha 

✓ Terminais de Compressão 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 5414 

• Tensão máxima de 600V - 105º C 

• Material de Isolação: PVC 

• Opção de terminais pré-isolados, não isolado ou reforçado 

• Disponível nas cores vermelho, azul ou amarelo 

• Serão constituídos de cobre eletrolítico de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas 

de polipropileno. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: CRIMPER, ELETROKIT, INTELLI 
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3.4 – ATERRAMENTO. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ABNT 1010/1020 

○ NBR 13571 

• HASTES DE ATERRAMENTO - Núcleo de aço trefilado e revestido de cobre eletrolítico por 

eletrodeposição. Comprimentos: 3 metros. 

• GRAMPO DE ATERRAMENTO - Em Bronze Fundido c/ acessórios de Aço Galvanizado a Fogo 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: TERMOTÉCNICA, PARAKLIN, 

PROTEGEL. 

 

3.5 – PARAFUSOS. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ISO 1478; 

○ DIN 913, 914, 915 e 916. 

Fabricantes que informam atender a especificação: RAZEMFIX, CISER, SIDER. 

 

3.6 – CABOS ELÉTRICOS. 

Cabos desbitolados representam um risco enorme para a construção podendo provocar 

incêndios, danos permanentes nos eletrodomésticos e curtos-circuitos devido ao fato de terem 

menor capacidade para a devida condução de energia elétrica. 

 

- Cabos com Isolação para 450/750 V  

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 13248 da ABNT 

• Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 

(flexíveis); 

• A isolação pode ser em o Cloreto de Polivinila (PVC) para 70°C, ou em Borracha Etileno-

Propileno (EPR) e o Polietileno Reticulado (XLPE) para 90ºC, porém ambos com características de 

não propagação e auto extinção do fogo e com baixa emissão de fumaça.  

• 70°C em regime permanente; 

• 100°C em regime de sobrecarga; 

• 160°C em regime de curto-circuito 

 

 - Cabos com Isolação para 0,6/1 kV  

Características: 
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• Que atendam a norma: 

○ NBR 7286 

○ NBR NM 247-3 

• Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5; 

• A isolação com Borracha Etileno-Propileno (EPR) e o Polietileno Reticulado (XLPE) para 90ºC, 

porém ambos com características de não propagação e auto extinção do fogo e com baixa 

emissão de fumaça.  

• 90°C em regime permanente; 

• 130°C em regime de sobrecarga; 

• 260°C em regime de curto-circuito 

• Certificado pelo INMETRO 

 

 - Cabo PP 500V (2, 3 e 4 Condutores) 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR NM 247-5 da ABNT 

• Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as 

veias são isoladas com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, 

formando o núcleo, a cobertura extrudada com Policloreto de Vinila (PVC) tipo ST 5. 

• 70°C em regime permanente; 

• 100°C em regime de sobrecarga; 

• 160°C em regime de curto-circuito; 

• Certificado pelo INMETRO. 

Fabricantes que informam atender a especificação: FIOS E CABOS, PRYSMIAN, FICAP, 

CONDUSPAR. 

 

3.7 – QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE PASSAGEM. 

 - Quadros de Distribuição Metálicos  

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ IEC 60439. 

• Espessura mínima equivalente a nº 18 (MSG), com flanges em chapa de aço nº 14 (MSG), e 

chassis, espelhos e portas em chapa de aço nº 16 (MSG), com grau de proteção IP-54; 

• Com proteção para evitar o contato do usuário com as partes vivas da instalação; 

• Os barramentos (incluindo os barramentos neutro e de aterramento) serão de cobre eletrolítico 

de teor de pureza maior que 97%; 

• Quadros para instalação de até 18, 24 e 32 disjuntores, de forma embutida na parede ou de 

sobrepor; 
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• O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente 

livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, 

executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo. A porta do 

quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças 

serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de 

proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular. O 

acabamento interno e externo das chapas será fosfatizado ou galvanizado e com pintura 

eletrostática, a base de epóxi, com esmerado acabamento em estufa. A placa de montagem 

deverá ser do tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG. Na 

parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas 

conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. Na parte inferior e superior, deverão ser 

previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou 

eletrocalhas. Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber 

tratamento anticorrosivo. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: CEMAR, SCHNEIDER, SIEMENS, 

LEGRAN. 

 

 - Quadros de Distribuição em PVC 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR IEC 62208 

○ NBR 6146 

• Fabricado de PVC anti-chama. 

• Grau de proteção IP40 

• Possuem porta removível com abertura de 180º 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: TIGRE, TRAMONTINA, AMANCO. 

 

- Caixa de Passagem - Chapa metálica 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR IEC 62208 

○ NBR 6146 

• Grau de proteção IP40 

• Caracterização: em chapa metálica, dimensões indicadas em planilha orçamentária. 

• Caixa de passagem constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência 

mecânica e à corrosão. Tampa fixada por parafusos de aço galvanizado. Acabamento em pintura 

Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação. 
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• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender às especificações: TAUNUS, CEMAR, WETZEL, 

MOFERCO 

 

- Caixa de passagem em PVC 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR IEC 62208 

○ NBR 6146 

• Grau de proteção IP40 

• Fabricado de PVC anti-chama. 

• Tampa fixada por parafusos de aço galvanizado. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: TIGRE, TRAMONTINA, AMANCO. 

 

3.8 – DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO. 

 - Disjuntores 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ IEC 60947-2  

• Todos os disjuntores possuirão disparadores ou relés para proteção contra sobrecarga e curto-

circuito. 

• Disjuntores calibrados para operar adequadamente em umidades relativas de até 90%. 

• Os disjuntores apresentarão uma identificação indelével na qual contarão, no mínimo as 

seguintes informações: 

○ Nome ou marca do fabricante; 

○ Número do catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; 

○ Tensão nominal de isolamento; 

○ Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores série intercambiáveis); 

○ Freqüência nominal; 

○ Capacidade de interrupção em curto-circuito (simétrica – valor eficaz) referida as 

tensões nominais de operação; 

• Frequência: 50/60 Hz 

• Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA 

• Manobras Elétricas: 10.000 operações 

• Manobras Mecânicas: 20.000 operações 

• Grau de proteção: IP 21 

• Fixação: Trilho DIN 35 mm 

• Operação adequada para temperatura ambiente: -25º C a + 55 º C 
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• Os terminais serão projetados de forma que prendam os condutores entre as partes metálicas, 

com pressão de contato suficiente, sem causar danos significativos (redução da seção efetiva) ao 

condutor. 

• Os terminais não permitirão deslocamento dos condutores ou deles próprios de forma 

prejudicial a operação ou isolação, reduzindo as distâncias de isolação ou de escoamento. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER. 

 

 - Interruptor Diferencial Residual - IDR 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ IEC 60947-2 

• Frequência: 50/60 Hz 

• Grau de proteção: IP 21 

• Frequência: 50/60 Hz 

• Manobras Elétricas: 10.000 operações; 

• Manobras Mecânicas: 20.000 operações; 

• Grau de proteção: IP 21; 

• Fixação: Trilho DIN 35 mm; 

• Certificado pelo INMETRO. 

Fabricantes que informam atender a especificação: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER. 

 

 - DPS – Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987. 

○ ANBT NBR 5410/2004 

• Construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia; 

•Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 220V fase terra, 50/60 Hz ; 

• Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ; 

• Capacidade dos Surtos 

• Grau de Proteção: IP 20 

• Fixação: sobre trilho DIN; 

• 3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operações 

• 10 kA, 8/20 micro seg > 100 operações 

• Temperatura Operacional: -40º até + 65º C  

• Sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.  

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER. 
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 - Contatores  

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ IEC 60947-4-1 

○ IEC/EN 60947 e UL 508 

• Vida mecânica (CA): 10 milhões 

• Vida mecânica (CC): 10 milhões 

• Vida Elétrica - Ie AC-3 -2: milhões 

• Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais: IP10 

• Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares: IP20 

• Tensão de trabalho (Ve): ≤ 440 V 

• Corrente nominal (In): Conforme planilha orçamentaria. 

Fabricantes que informam atender a especificação: DIRECT INDUSTRY, WEG, ALTRONIC. 

 

3.9 – TOMADAS E INTERRUPTORRES. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 14136 

○ ABNT NBR NM 60884-1 

○ NBR 14936 

• Conjunto montado 4x2 (Módulos, suporte, espelho e parafusos) 2P + T universal, 10 ou 20 A – 

240V em serão em termoplástico autoextinguível, para instalação em caixa embutida ou em 

canaletas metálicas 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: MEGATRON, TUBOLINE, SIL FIOS, 

LEGRAND, SCHNEIDER, ALUMBRA, SIEMENS 

 

3.10 - PLUG'S, TOMADAS INDUSTRIAIS E ADAPTADORES. 

 - Plugues e Tomadas Industriais. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR 14136 

○ ABNT NBR NM 60884-1 

○ NBR 14936 

○ IEC 60309 

• Deverão ser compostas de plugues móveis, tomadas de acoplamento, podendo ser de embutir 

ou de sobrepor; 

• Confeccionados de termoplástico com propriedades isolantes e autoextinguível, que evitam a 

propagação de chamas. 
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• Com partes metálicas protegidas contra corrosão, grau de proteção IP44, para trabalhos em 

tensões de no mínimo de 240 V em frequências de 50hz/60hz nos modelos 2P+T, 3P+T e 3P+N+T 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: SOPRANO, STECK, SCHNEIDER. 

 

3.11 - LÂMPADAS DE LED. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR IEC 62031 

○ ABNT IEC/PAS 62612 

○ NBR IEC 62560 

○ NBR 16205 – 1 e 2 

• Bivolts 

• Eficiência certificada pelo selo do PROCEL. 

• Durabilidade de 25.000 horas. 

• Nas embalagens deverá conter as informações como: 

○ Razão social, CNPJ, endereço e telefone do fabricante, 

○ Índice de reprodução de cor (IRC), Fluxo Luminoso médio, Temperatura de Cor, o tipo 

de base, ângulo de abertura, além das medidas e especificações como tensão e corrente elétrica 

e se estão conforme as normas. 

• Certificado pelo INMETRO 

 

3.12 - LÂMPADAS TECNOLOGIA DE DESCARGA. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR11810 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: FOXLUX; BRILIA; OSRAM E SIGNIFY 

 

3.13 – REATORES. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ABNT NBR 13593; 

○ ABNT NBR 14305. 

• Apresentar uma identificação legível e indelével, na qual devem constar no mínimo, as 

seguintes informações: 

• Nome ou marca do fabricante; 

• Tipo de lâmpada a que se destina; 

• Tensão nominal de alimentação (em volts); 

http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_217_20160425_C_1&_e_=redacao@mecanicaonline.com.br&_url_=http%3A%2F%2Fwww.normas.com.br%2F%3Fp%3D16%26q%3DNBRIEC62031%2520SEGURANCA%2520-%2520MODULO%2520DE%2520LED%26lang%3Dpt-BR%26email%3Dredacao@mecanicaonline.com.br
http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_217_20160425_C_2&_e_=redacao@mecanicaonline.com.br&_url_=http%3A%2F%2Fwww.normas.com.br%2F%3Fp%3D16%26q%3DABNT%2520IEC%2FPAS62612%2520-%2520DISPOSITIVO%2520DE%2520CONTROLE%2520-%2520ILUMINACAO%26lang%3Dpt-BR%26email%3Dredacao@mecanicaonline.com.br
http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_217_20160425_C_3&_e_=redacao@mecanicaonline.com.br&_url_=http%3A%2F%2Fwww.normas.com.br%2F%3Fp%3D16%26q%3DNBRIEC62560%2520-%2520SEGURANCA%2520-%2520ILUMINACAO%2520GERAL%26lang%3Dpt-BR%26email%3Dredacao@mecanicaonline.com.br
http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_217_20160425_C_5&_e_=redacao@mecanicaonline.com.br&_url_=http%3A%2F%2Fwww.normas.com.br%2F%3Fp%3D16%26q%3DNBR16205-2%2520LED%2520-%2520DESEMPENHO%26lang%3Dpt-BR%26email%3Dredacao@mecanicaonline.com.br
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• Corrente nominal de alimentação (em ampères); 

• Esquema ou indicação das ligações; 

• Tipo (reator integrado, reator interno, reator externo, reator com base incorporada para relé 

ou reator subterrâneo); 

• Potência da lâmpada (em watts); 

• Fator de potência (FP) - para reatores com potências de 70 W, 100 W, 150 W, 250 W e 400 W: 

FP deverá ser ≥ 0,92 

• Frequência nominal (em hertz); 

• Perdas elétricas (em watts); 

• TW e T (em graus Celsius) indicação em múltiplos de 5 °C; 

• Material do condutor do enrolamento; 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: OSRAM, PHILIPS, INTRAL. 

 

3.14 – LUMINÁRIAS 

 - Luminária LED. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ABNT NBR IEC 60598-1 

○ ABNT NBR IEC 60598 

• Luminária com ângulos de abertura120°: 

• Vida útil: até 30.000 h 

• Drive incluso. 

• Todas as luminárias apresentarão em local visível as seguintes informações: 

○ Nome do fabricante ou marca registrada; 

○ Tensão de alimentação; 

○ Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, 

etc). 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: FOXLUS; PHILIPS; G-LIGTH 

 

- Refletores LED. 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ ABNT NBR IEC 60598-1 

○ ABNT NBR IEC 60598 

• Bivolt. 

• Corpo em alumínio moldado em alta pressão. 

• Vidro de proteção temperado. 
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• Frente blindada sem parafusos. 

• Espessura fina e anatômica. 

• Refletores direcionáveis e de fácil instalação. 

• Drive embutido. 

• Vida útil: até 30.000 h. 

• LED SMD. 

• IP-65. 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: FOXLUS; PHILIPS; G-LIGTH 

 

 - Calhas Metálicas 

○ As calhas serão, em chapa de aço, com espessura nunca inferior a bitola U.S.G.24, 

tratada com os seguintes banhos: desengraxante, desoxidante, fosfatizante e neutralizante. 

• Os refletores serão e chapa de alumínio com alto grau de pureza (99,9%), rendimento mínimo 

de (70%), parabólico, simétrico. 

• Os soquetes serão do tipo rápido, com rotor de segurança e proteção antivibratória. 

• Acabamento com pintura eletrostática, utilizando resina híbrida epóxi-poliester, em pó, na cor 

branca. Especificação válida tanto para o corpo em chapa de aço como em alumínio. 

• Instalação de embutir e de sobrepor; 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: FOXLUS; PHILIPS; G-LIGTH 

 

3.15 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA AUTOMAÇÃO. 

 - Chave Magnética 

Características: 

• Que atendam a norma: 

○ NBR IEC 62208 

○ NBR 6146 

• Certificado pelo INMETRO 

Fabricantes que informam atender a especificação: STECK, JNG, WEG 

 

4 – LOCAIS DE ENTREGA 

• LOTE 01 – BELÉM E PROXIMIDADES 

SESI SEDE: TV. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré - Belém PA. CEP 66.035-190 

SESI INDÚSTRIA SAUDAVEL: Avenida João Paulo II nº 1267, Bairro do Marco, CEP 66.095-

493 

SESI ALMIRANTE BARROSO: AV. Almirante Barroso, 2540 - Marco. Belém PA. CEP 66.630-

505 

ESCOLA SESI ICOARACI: Rua 15 De Agosto, 1435 - Icoaraci. Belém PA. CEP 66.810-110 
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SESI ANANINDEUA: Rodovia do Coqueiro Km 02, S/N, Bairro do Coqueiro, CEP 67.115-

000 

ESCOLA SESI ANANINDEUA: Rua Claudio Sanders, 1590 - Centro. Ananindeua PA. CEP 

67.030-445 

• LOTE 02 – ESCOLA SESI STA IZABEL 

BR 316, KM33- Distrito De Moema- Sta Izabel Do Pará/PA 

• LOTE 03 – SESI CASTANHAL 

Rodovia BR 316, Km 62, s/n, Cristo Redentor -Castanhal/PA - CEP: 68.742-005 

• LOTE 04 – SESI BARCARENA 

Rua Rufino Jacareacanga, QD 334, s/n, Vila dos Cabanos - Barcarena/PA - CEP: 68.447-000 

• LOTE 05 – SESI BRAGANÇA 

Travessa 13 de Maio nº 684, Esquina da Travessa Vigário Mota, Bairro do Centro, CEP 

68.600-000 

• LOTE 06 – SESI PARAUAPEBAS 

Rua F, n ° 164, Andar 2, Bloco B, Cidade Nova, - Parauapebas/PA – CEP: 68515-000 

• LOTE 07 – SESI PARAGOMINAS 

SESI PARAGOMINAS - Rodovia PA 256 km 01, S/N, Bairro da Nova Conquista, CEP 68.625-

970 

• LOTE 08 – SESI MARABÁ 

SESI MARABÁ - Avenida Tocantins S/N, Bairro de Novo Horizonte, CEP 68.501-535 

• LOTE 09 – SESI ALTAMIRA  

Rua Acesso 02, nº 1031, Premem – Altamira/PA - CEP: 68.373-080 

• LOTE 10 – SESI SANTARÉM  

Avenida Curuá Una, nº 2733, Diamantino – Santarém/PA - CEP: 68.020-650 

 

 

 

 

Augusto dos Santos Lima 

Engenheiro Eletricista 

SISTEMA FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA – SRP Nº 024/2021 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO I.2  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES 

 

(Arquivo PDF) 
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP N°024/2021 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO II 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

Local e data. 

 

À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 

A/C Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA-SRP 

Nº 024/2021 – SESI-DR/PA 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência 

de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições 

constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção às disposições 

constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, instrumento que rege o 

procedimento licitatório na entidade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
 

 

 

Fica ciente o licitante participante do presente certame que, todos os atos originados do 

presente procedimento licitatório,  serão publicados no site 

http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 

certame, a partir da publicação. 

 

 

http://transparencia.sesipa.org.br/
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP N° 024/2021 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 

 

Ao 

SESI – Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Pará. 

Belém-PA 

 

 

(Nome da Empresa)   , CNPJ Nº  , por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a).  portador (a) da Carteira  de Identidade nº e do CPF/MF nº

 DECLARA, para os devidos fins que não viola os termos do inciso XXXIII, artigo 7º da CF/88, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Belém/PA, ..... de ..................... de 20..... 

 
 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 024/2021 

SESI-DR/PA 

ANEXO IV 

MINUTA 

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO N° XX/2021 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ E A PESSOA JURÍDICA – 

PROCESSO: CONCORRÊNCIA SRP 024/2021. 

 

Aos ... do ano de dois mil e vinte um, presentes de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

– SESI – Departamento Regional do Pará, neste ato representado por seu Superintendente 

Sr. Dário Antônio Bastos de Lemos, doravante denominado CONSUMIDOR, e de outro a 

pessoa jurídica ..., aqui simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam o presente TERMO 

DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no processo 

licitatório nº 024/2021, Concorrência com “Registro de Preços” que tem por objeto a 

Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenções e pequenas reformas em 

atendimento às necessidades das Unidades SESI – DR/PA, conforme Edital e Anexo I, em 

conformidade com Termo de Referência e as disposições a seguir: 

 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo é o Registro de Preços para a Aquisição de materiais 

elétricos destinados a manutenções e pequenas reformas em atendimento às 

necessidades das Unidades SESI – DR/PA, conforme Edital e Anexo I, constante na 

proposta vencedora apresentada no processo licitatório nº 024/2021, modalidade 

CONCORRÊNCIA com “Registro de Preços”, em conformidade com as especificações 

contidas no Edital, Propostas Comerciais e partes integrantes deste Termo; 

1.2 A existência de preços registrados não obriga o SESI-DR/PA a firmar as contratações 

que deles poderão advir; em outros dizeres, o registro de preços, consoante dispõe o 

art. 36 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, bem como da Legislação 

específica referente ao Sistema de Registro de Preços, não importa em direito subjetivo 

à contratação de quem ofertou o preço registrado, sendo facultada a contratação de 

terceiros sempre que se identificarem preços mais vantajosos, sem que caiba ao titular 

do preço registrado, direito à indenização de qualquer espécie. Fica, todavia, respeitada 

a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurado ao 

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o Edital; 

1.3 O presente Termo permite a adesão de outros órgãos do Sistema “S”, em conformidade 



 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

com as disposições contempladas nos artigos 38-A, 38-B; 38-C e 38-D, do Cap. VIII, da 

Seção I, “Da Adesão ao Registro de Preços”, acrescidos ao Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI pela Resolução nº 516/2011; 

1.4 Será admitida a prorrogação da vigência do Termo de Compromisso de Registro de 

Preços quando os preços registrados continuarem se mostrando mais vantajosos, em 

tudo se observando o disposto no art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI. 

 

2 DA RESCISÃO 

2.1 A rescisão deste Termo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito de lavra do SESI-

DR/PA, nos casos de descumprimento das normas estabelecidas pelo presente 

instrumento; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação específica vigente. 

2.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados em processo interno 

específico, assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

2.3 As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR por prejuízos decorrentes de ações 

omissivas ou comissivas perpetradas contra o SESI-DR/PA e originadas do presente 

Termo, não cessam com a rescisão deste Termo. 

 

3 DO PREÇO E DOS ITENS 

3.1 As cotações de preços foram feitas pelas unidades de medidas apresentadas no Anexo 

I do Edital. 

3.2 O FORNECEDOR, beneficiário do preço registrado, compromete-se a entregar os itens 

especificado abaixo, nas condições aqui descritas, como também no Anexo I do Edital. 

3.3 Compromete-se ainda, o FORNECEDOR, a dar cumprimento à obrigação avençada na 

forma aposta em sua Proposta Comercial, observadas as características dos produtos 

descritos e apresentados:  

..... 

 

3.4 

 

Valor estimado deste Termo: ... (xxxx). 

4 DO REAJUSTE 

4.1 O preço constante neste Registro de Preços não será reajustado durante o prazo de 

validade inicial de vigência, podendo sê-lo, todavia, em caso de prorrogação e desde 

que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
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5 DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A vigência deste Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do Artigo 34 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, somente por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que o preço se mantenha vantajoso; 

5.2 O prazo para entrega dos itens aqui discriminados é de até .... a partir da comprovação 

do recebimento da Autorização de Fornecimento, observadas as pormenorizações  

contidas no Anexo I do Edital. 

 

6 DOS PAGAMENTOS 

6.1 O pagamento dos itens entregues será efetuado conforme prazo estipulado no Edital, 

mediante apresentação da nota fiscal respectiva e desde que contemple todas as 

especificações definidas no Anexo I do Edital. 

  

7 DAS SANÇÕES 

7.1 A recusa injustificada na assinatura do Termo ou instrumento que o substitua, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a licitante as 

seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

b) 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

Suspensão do direito de licitar com as entidades do SENAI e SESI por prazo não superior 

a 02 (dois) anos. 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações aqui assumidas, dará ao consumidor 

o direito de rescindir unilateralmente a presente avença, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste termo, se houver inclusive, 

a de suspensão do direito de licitar com entidades do SESI e SENAI, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as 

hipóteses de caso fortuito e força maior devidamente comprovadas e impeditivas ao 

fornecimento do objeto licitado; 

O atraso na entrega dos objetos desta Licitação ensejará ao FORNECEDOR multa 

moratória de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente da entrega 

em atraso, dedutível do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis ao 

FORNECEDOR e plenamente justificadas a juízo do CONSUMIDOR; 

A aplicação das sanções referidas se dará sempre observando os princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa. 
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8 DO FORO 

8.1 Fica eleito o foro da comarca de Belém do Pará como único competente para dirimir 

eventuais dúvidas ou divergências, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou 

futuro, por mais privilegiado que seja. 

 

Assim, ausentes vícios de consentimento, assinam as partes o presente instrumento em 3 

(três) vias de igual teor, para que produza todos os efeitos jurídicos predefinidos. 

 

 

Belém/PA,  .. de ... de 2021. 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

Departamento Regional do Pará 

CONSUMIDOR 

Dário Antônio Bastos de Lemos  

Superintendente 

 

..... 

FORNECEDOR 

..... 

Representante Legal 

Testemunhas: 

.................................................................. .................................................................... 

CPF: CPF: 

 

 


