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  Tipo: Menor Preço 
 
                
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - 001/2019 
 

 

A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI, com 

funcionamento nesta cidade de Belém (Tv. Quintino Bocaiúva nº 

1588, Bairro de Nazaré, 7º andar, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima, 

CEP: 66035-190) informa que realizará no 19/11/2019, às 10:00 

horas (horário local), licitação na modalidade Pregão Presencial, 

tipo Menor Preço, cujo objeto consiste na Contratação de Empresa 

especializada em Sistema de Vale Alimentação para fornecimento 

de cartões eletrônicos aos funcionários do SESI-DR/PA, conforme 

Edital e seu 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 DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

PROCESSO: Nº 001/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2019 

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

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 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 

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

representada pelo Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 

003/2019-FIEPA, de 31/01/2019 do Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI 

e do SENAI, que realizará licitação, na Modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL, tipo 

Menor Preço, 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. 

 
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 neste PREGÃO PRESENCIAL. 

 
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 n.º147/2014 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 do PREGÃO PRESENCIAL em questão será realizada na sala da 

COCEL, Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 

19/11/2019, às 10:00 horas (horário local) e será conduzida pela Comissão 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. Fladimir Assunção 

Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira e Raissa Fernandes Senna Alves (membros 
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suplentes), designados nos autos do Processo de referência qualificados pela Portaria 

003/2019 - FIEPA. 

 

Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do Pregão Presencial, 

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 a prática de todos os atos relativos ao certame.  

 
1- DO OBJETO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

1.1- A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada em 

Sistema de Vale Alimentação para fornecimento de cartões eletrônicos aos funcionários 

do SESI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I; 

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

disposições constantes deste Edital e de seus Anexos; 

1.3- Locais de prestação de serviço do objeto licitado: conforme Termo de Referência, 

Anexo I. 

 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar deste PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de 

licitantes, as empresas que: 

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

documentação prevista no item 6 – Envelope Nº 2 – 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 que 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 as entidades SESI, SENAI, 

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

b) Os consórcios de Pessoas Jurídicas (empresas); 

c) Entidades SESI e SENAI; 

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

estejam participando desta licitação; 

e) As vencedoras em licitações anteriores que estejam em atraso na prestação de serviço, 

total ou parcial, dos objetos que lhe foram adjudicados, bem como aquelas que, 

adjudicadas nos últimos dois anos, não tenham cumprido o contrato, independente de 

qualquer modalidade de aquisição/contratação ou de qualquer penalidade que lhes 

tenham sidos aplicados pelo SESI e SENAI - DR/PA; 
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f) Dirigentes ou empregados das entidades SESI, SENAI, FIEPA e IEL; 

g) As empresas inscritas em Cadastro CEIS (Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas), conforme Carta Circular n.º 121/2014-Pres., de 02 de dezembro de 2014. 

 
3    -    CREDENCIAMENTO NA LICITAÇÃO 

3.1 -    Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de Representante Legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro 

Instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

Sociedade Comercial, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, o Instrumento de Procuração Pública ou Particular com 

firma reconhecida no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 

na alínea “a” que comprove os poderes do mandante para a outorga.   

3.2 - O Representante Legal e o Procurador deverão identificar-se ao 

Coordenador/Pregoeiro exibindo documento oficial de Identificação que contenha foto e 

Carta de Credenciamento conforme o Anexo IV do Edital, deverá estar fora dos envelopes 

1 e 2; 

3.3 -   Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada; 

3.4 -  A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará na imediata 

exclusão da licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 

Coordenador/Pregoeiro.  

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1 - A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, no dia, hora e local determinado no preâmbulo 

deste Edital, na sessão pública: 

a) A Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação, que se constitui no 

Anexo II e deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e 2. 

b) A Proposta e os Documentos para Habilitação que deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 envelopes lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa, 

além do nome da Proponente, os seguintes dizeres: 

 
Envelope nº 1 -  PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
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Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

4.2 -  A proposta comercial 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 e ser 

datada e assinada pelo Representante Legal da licitante ou pelo Procurador, juntando-se 

cópia da procuração; 

4.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas com o selo de autenticação 

ou cópia simples acompanhada do original para autenticação pelo Coordenador/Pregoeiro 

ou membros da equipe de apoio;  

4.3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Atestado de Capacidade Técnica) - Declaração fornecida 

por pessoa jurídica de direito publico ou privada, comprovando que a licitante tenha 

prestado serviços ou fornecido iguais ou semelhantes ao objeto desta presente e que 

contenha no mínimo 1 (um) produto da linha ofertado, tendo a proponente cumprido 

satisfatoriamente todas as condições estabelecidas na respectiva contratação.  

 
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL: Envelope n° 1 

5.1 - A Proposta Comercial 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 a 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) Apresentação dos valores expressos em moeda corrente do país, datada e assinada pelo 

licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

b) Nos preços do objeto licitado, 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; 

5.3 - Será considerada desclassificada a proponente que deixar de atender a qualquer das 

exigências formuladas. 
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6 -  DA  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: - Envelope nº 2 

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

forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos documentos a seguir, em 

cópia simples para validação por membro da Comissão à vista da documentação original, 

ou em cópia autenticada (com selo de autenticação), na forma da lei: 

6.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por 

meio da apresentação da 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.previdenciasocial.gov.br; 

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

expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa 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 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 

ou comprovação suspensão de exigibilidade do mesmo, que poderá ser obtida junto ao site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

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

Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria Fazendária da Unidade 

Federativa, da sede da Licitante; 

e) Prova de regularidade para com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeito de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo 

Município sede do fornecedor. 

6.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

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

registrados, não sendo necessária a apresentação de todas as alterações 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. 

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

licitante apresentar: 

a) Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para o fornecimento do objeto 

desta licitação; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Jurídica, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 
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c) Certificado de habilitação junto ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). 

 

 

6.4- 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: 

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

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 em nome da matriz; 

c.2) Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser 

apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa 

licitante. 

6.5 - Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação 

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

6.6 - Caso a empresa licitante apresente qualquer 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 a informação que supra a omissão, proceder a consulta através 

da Internet para verificação da regularidade do proponente; 

6.7 - A DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO (ANEXO II) 
anexa ao presente instrumento convocatório deverá ser apresentada fora dos envelopes, 
já a MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR (ANEXO III) 
deverá ser apresentada no envelope 02 (Documentos de Habilitação). 
 
7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 1 
7.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

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 prestação dos serviços 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. Nos 

preços ofertados pela licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos e 

devidamente planilhados relativos ao objeto deste Edital, não cabendo ao SESI-DR/PA 

qualquer custo adicional; 
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e) Apresentação da taxa de Administração para totalidade do objeto da presente licitação, 

expressa em percentual (%) com até 2 dígitos após a virgula, sendo permitida taxa zero e 

vedada a taxa negativa, datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

7.2- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação 

expressa, o prazo será considerado como sendo de 90 (noventa) dias.  

7.3 - Em nenhuma hipótese o SESI-DR/PA aceitará arcar com responsabilidade solidária ou 

subsidiária relativa a qualquer despesa pré-existente ou superveniente não incluída no 

preço total ofertado que será expressamente discriminado no instrumento contratual 

derivado ou no documento que o substituir, na forma do art. 25 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI; 

7.4 - 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. 

 
8 - DO JULGAMENTO: 

8.1 - O julgamento desta Licitação será feito pelo critério de menor preço e na forma do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI; 

8.2 - Fica classificada para a fase de lances verbais a Proposta de menor preço e aquelas 

que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor; 

8.3 - Quando não forem classificadas, no mínimo, 3 (três) Propostas Comerciais nas 

condições do item acima, o Coordenador/Pregoeiro classificará as melhores Propostas, até 

o máximo de 3 (três), neste número já incluindo a de menor preço, para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas proposições;  

8.4 - Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances 

verbais, a ordem para lances será definida através de sorteio; 

8.5 - O Coordenador/Pregoeiro convidará individualmente os autores das Propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposição de 

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 

sorteio no caso de empate de preços;  

8.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances; 

8.7 - O Coordenador/Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 

com vistas à redução do preço; 
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8.8 - A licitante declarada vencedora deverá apresentar ao Coordenador/Pregoeiro, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, após o encerramento deste Pregão, a 

composição de preços unitários da proposta escrita contemplando o lance final ofertado;  

8.9 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor; 

8.10 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

8.11 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para 

habilitação, o Coordenador/Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor; 

8.12- A Comissão 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 demais documentos pertinentes; 

8.13- As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão de 

Licitação aos licitantes via e-mail, sendo considerados válidos os e-mails apresentados 

pelas empresas participantes do certame. 

 
09 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1 - Ao final da sessão, decidida a fase de habilitação ou declarada vencedora do 

certame, a(s) licitante(s) que tiver(em) a intenção de interposição de recurso 

administrativo, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 

demonstrando suas razões para registro em Ata de Sessão, abrindo-se então o prazo de 2 

(dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso, facultando-se às 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. 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de 

interposição de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças 

recursais imotivadas, ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas; 

9.3   - Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no 

todo ou em parte, manter a decisão integral ou parcialmente ou encaminhá-la 

devidamente instruída à autoridade competente; 

9.4   - 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. 
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10 - DOS PRAZOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PAGAMENTO: 

10.1- O faturamento será efetuado com base nas requisições emitidas pelo SESI-DR/PA, 

devendo a Contratada colher a data do fornecimento, o nome, a assinatura e o número do 

Registro Geral (RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento; 

10.2- O pagamento relativo ao objeto entregue e ao serviço prestado será feito através de 

crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias consecutivos pelo 

valor nominal, sob demanda do consumidor. 

 

11 - DAS SANÇÕES: 

11.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na 

forma do artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, no prazo aqui 

estabelecido de 3 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação e 

poderá acarretar a licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

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

superior a 02 (dois) anos; 

11.2- 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, desde que devidamente comprovadas e impeditivas ao 

cumprimento da obrigação contratual; 

11.3- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas no presente Instrumento 

Convocatório, se dará resguardando-se os princípios constitucionais do contraditório e 

ampla defesa. 

 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital 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 13:00 e 14:00 as 18:00 

horas, solicitá-lo através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou fazendo download no site 

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

12.2- Os produtos cotados deverão atender as especificações deste Edital e seus Anexos;  

12.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à 

COCEL 1 (um)  dia útil após a publicação até o 4º (quarto) dia útil anterior à data marcada 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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para a abertura da licitação, através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou formalizado 

através de petição; 

12.4- As petições de que trata o subitem 12.3 deverão ser encaminhadas por escrito e 

entregues na sala da Comissão Central de Licitação - COCEL, dentro dos prazos 

estabelecidos neste Edital; 

12.5 A COCEL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para responder as comunicações 

efetuadas na forma do item 12.3, sendo que as respostas poderão ser comunicadas 

diretamente às licitantes, publicadas numa das formas previstas no § 1º do artigo 5º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ou ainda por outro meio formal que atinja 

a finalidade pretendida; 

12.6 - Caso o pedido de esclarecimento ou de impugnação ao Edital não seja efetuado no 

prazo do item 12.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a apresentação da documentação de habilitação e proposta, não 

cabendo a licitante quaisquer reclamações posteriores; 

12.7- 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 das licitantes; 

12.8- É facultada à Comissão ou a 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 no ato de abertura da sessão 

pública; 

12.9- 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; 

12.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos 

contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse da Comissão a disposição 

dos licitantes pelo período máximo de 30 (trinta) dias, após serão destruídos; 

12.11- 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; 

12.12 - O valor de referência deste Pregão Presencial é de R$ 4.581.820,32 (quatro 

milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte reais e trinta e dois centavos);  

12.13 - Centro de Responsabilidade: 3.01.01.01.03.001. 

 
13- DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO: 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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13.1- A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, por iguais e 

sucessivos períodos até o máximo de 60 meses, conforme o artigo 26, parágrafo único, do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, devendo as prorrogações serem precedidas 

de pesquisa de mercado. 

 

14- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

14.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor; 

Anexo IV – Modelo da Carta de Credenciamento; 

Anexo V – Minuta Contratual. 

 
Belém, 01 de novembro de 2019. 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 

 

 
Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional do SESI-DR/PA  
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Ciente: Diretor Regional do SESI-DR/PA 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.Objeto: 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e 

intermediação de benefício alimentação, junto ao SESI-DR-PA, via cartão magnético com 

tecnologia microprocessador com chip, cuja proposta seja a mais vantajosa para o SESI, 

destinado ao atendimento de seus empregados que possibilitem a aquisição de gêneros 

alimentícios “in natura” e refeições prontas através de rede de estabelecimentos 

credenciados, na forma definida pela legislação pertinente, para o período de 12 meses, 

podendo ser prorrogado conforme previsto no Regulamento de Licitações e contratos do 

SESI. 

2.Justificativa da Contratação: 

2.1 Justifica-se a contratação a fim de atender o ACORDO NORMATIVO 2019/2020, na sua 

cláusula 14, no qual informa que o SESI se responsabilizará pelo almoço dos seus 

colaboradores, em forma de vantagem pecuniária, não se falando de salário in natura 

devido a sua não incidência de contribuições previdenciárias e fiscais, ou seja, trata-se de 

parcela não incorporável ao salário. Além do mais, justifica-se devido ao encerramento do 

contrato vigente que atingiu o limite máximo permitido pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI. 

3. Detalhamento do Serviço: 

3.1 A disputa está consubstanciada no critério de menor taxa de administração. Será 

necessário a apresentação de declaração por escrito da seguridade e garantia de serviço e 

ainda a apresentação de amostra do cartão magnético com tecnologia Microprocessador 

chip, cotado para serem utilizados pelos funcionários do SESI-DR-PA nas suas cidades de 

lotação, ou seja, Belém e região metropolitana, Castanhal, Paragominas, Marabá, 

Santarém, Altamira, Parauapebas e demais municípios que por ocasião o SESI vir a ter 

unidade, no qual será inserida no contrato via termo aditivo. Os cartões devem ser aceitos 

num raio mínimo de 200 (duzentos) quilômetros de cada uma destas localidades. O SESI 

não ultrapassará o crédito de R$23,39 (vinte e três reais e trinta e nove centavos) por dia, 
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que vigerá conforme acordo normativo vigente no momento da assinatura do contrato 

com seus possíveis termos aditivos. 

Parágrafo único: O total estimado do Vale Alimentação por mês soma o vulto de R$514,58. 

3.2 A quantidade total ESTIMADA de servidores beneficiados por esta vantagem encontra-

se no total de 742 colaboradores. 

3.3 O auxilio Alimentação deverá ser fornecido através de cartão magnético e/ou 

eletrônico com tecnologia microprocessador com chip, conforme previsto no acórdão 

1228/2014 do Plenário Tribunal de Contas da União (TCU). 

3.4 O julgamento deste processo se dará pela menor taxa de administração. 

3.5 O valor do contrato poderá variar para mais ou para menos em função das quantidades 

de vales adquiridos pela CONTRATANTE. 

3.6 A utilização dos cartões alimentação (com tecnologia microprocessador chip) da 

empresa vencedora deverão ser passíveis de utilização junto a uma ampla rede de 

estabelecimentos credenciados, que atendam satisfatoriamente aos empregados, em 

termos de qualidade, quantidade e preços, em todos os estados brasileiros (ao menos 01 

por capital), com ênfase onde o SESI atue. 

3.7 Os cartões magnéticos alimentação deverão ser entregues personalizados, com nome 

do empregado, razão social do SESI e numeração de identificação sequencial. 

3.8 Configura-se como requisito imprescindível para assinatura do contrato, a 

apresentação da rede credenciada.  

3.9 A Contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, a relação da 

rede credenciada que deverá conter no mínimo 10 estabelecimentos nas cidades do 

interior, onde houver unidades do SESI, e no mínimo 200 estabelecimentos para Belém e 

Região Metropolitana.  

3.10 - A Contratada deverá comprovar mediante a apresentação de documento próprio de 

credenciamento, sempre que solicitado pelo SESI, que possui estabelecimentos 

credenciados para aceitação do auxílio alimentação nas quantidades mínimas exigidas no 

artigo anterior, compatível com a localidade da prestação de serviços.  

4. Do Pagamento: 

4.1 O pagamento dar-se-á em moeda corrente, pelo valor nominal, sob demanda do 

consumidor, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos. 
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5. Do Prazo: 

5.1 O contrato oriundo desta contratação terá prazo de vigência de 12 meses, contados a 

partir da assinatura do instrumento. 

5.2 Este acordo poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, conforme prevê o 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO II 

 (Apresentar fora do envelope) 

 

 

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.: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 001/2019 – 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) 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 02 - Habilitação) 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 

 

 

 

Ao  

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

 

 

(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). 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO IV 

 (Apresentar fora do envelope) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

Local e data. 

 

À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 

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

 

 

Pela presente, fica  credenciado o Sr(a) ________________________inscrito no CPF sob o 

nº ______________, Identidade nº ______________, expedida por ____________, junto às 

Entidades SESI e SENAI, para representar esta Empresa (nome)_________________ e CNPJ 

__________________ na Licitação acima referida, a quem se outorga poderes para 

formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome da representada, inclusive  renuncia ao direito de interpor e desistir de recursos. 

 

(Assinatura e Identificação do responsável pela empresa). 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO V 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 

Contrato de Prestação de Serviços que 

entre si celebram o SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA - SESI – Departamento Regional do 

Pará e 

..........................................................conforme 

abaixo melhor se declara. 

 

 

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 

SESI – Departamento Regional do Pará, Pessoa Jurídica sem fins econômicos, sediada no 

Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro Nazaré, CEP 66.035-

190), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.768.023/0001-39, neste ato representada por seu 

Superintendente Regional, Dário Antônio Bastos de Lemos, como CONTRATADA 

................................, tem ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

consoante cláusulas e condições adiante estipuladas: 

 

PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto prestação de serviços, que se perfaz na implantação, 

organização, gerenciamento e administração de Sistema de Vales Alimentação para 

aquisição de refeições pelos servidores lotados no SESI - Departamento Regional do Pará, 

nominados na relação em Anexo, que integra este instrumento como se nele estivesse 

transcrita.  

 

SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Os serviços ora contratados serão executados durante o período de 12 meses, cujo termo 

inicial dar-se-á em ................................. e o termo final 

em ............................................... Em havendo interesse das partes este contrato poderá 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante a celebração de Termo Aditivo, 

observadas as disposições do Parágrafo Único do art. 26 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI. 
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TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total deste contrato está estimado em R$ ........................... 

(......................................) e a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO fixada em ..............% 

(....................................) negativa, incidente sobre o valor total solicitado e fornecido a 

cada funcionário nos quantitativos determinados mensalmente a CONTRATADA pelo 

CONTRATANTE. O pagamento será efetuado na sede do contratante ou através de ordem 

de pagamento ou outro meio mais ágil e terá como unidade de medida o mês civil sendo 

realizado até 05 (quinto) dia após o implemento do termo. 

 

Parágrafo Primeiro: O valor do contrato poderá variar para mais ou para menos em 

função das quantidades mensais de vales adquiridos, tendo em vista contratações / 

demissões e ainda, que os empregados poderão estar em gozo de férias, benefício ou 

qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. 

 

Parágrafo Segundo: Fica certo e ajustado que o valor do crédito não ultrapassará a R$ 

..........00 (..........................................) por empregado ao mês civil, ressalvadas situações 

excepcionais. 

 

Parágrafo Terceiro: Todos os impostos, taxas e demais encargos, inclusive trabalhistas e 

previdenciários, decorrentes do presente contrato serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.  

 

QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) implantação, organização gerenciamento e administração do Sistema de Vales 

Alimentação para aquisição de refeições prontas pelos servidores lotados no SESI-

Departamento Regional do Pará; 

 

b) Fornecer ao CONTRATANTE os Vales Alimentação, na quantidade requisitada, no prazo 

de 07 (sete) dias úteis contados da data do recebimento da solicitação do pedido pela 

CONTRATADA; 

 

c) Disponibilizar a rede de estabelecimentos credenciados; 

 

d) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, que será enviada ao CONTRATANTE;  

 

e) Manter rede de ESTABELECIMENTOS credenciados, garantindo a aceitação dos Vales 

Alimentação;  
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f) Assumir de forma exclusiva, a responsabilidade de reembolsar a rede de 

estabelecimentos credenciados ao Sistema de Vales Alimentação, rigorosamente nos 

prazos e condições pactuadas; 

 

g) Fornecer, a pedido do CONTRATANTE, relação atualizada dos estabelecimentos 

credenciados ao Sistema de Vales Alimentação; 

 

h) Manter em funcionamento, Central de Atendimento Telefônico, através do Serviço de 

Atendimento ao Cliente-SAC, para prestar informações e receber comunicações de 

interesse da CONTRATANTE e do USUÁRIO.  

 

QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

A) Promover o pedido de emissão dos Vales Alimentação, à CONTRATADA, sempre que 

necessário, na quantidade suficiente para perfeita utilização dos mesmos pelos 

USUÁRIOS, através de uma das formas disponibilizadas pela CONTRATADA, com 

antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias úteis da data desejada para disponibilização 

do beneficio pela CONTRATADA; 

A.1) O pedido poderá ser alterado, pelo CONTRATANTE,  até 02 (dois) dias úteis 

anteriores a data determinada para a disponibilização dos  Vales Alimentação, 

mediante solicitação expressa; 

A.2) Após o período estabelecido na subclausula acima, o pedido tornar-se-á 

irrevogável e irretratável, sendo impossível o impedimento da disponibilização dos 

vales alimentação, definido, inicialmente, pela CONTRATANTE. 

A.3) Indicar, quando da realização da cada pedido, expressamente, o 

preposto/responsável pelo recebimento dos Vales Alimentação; 

 

SEXTA - DA MULTA 

Na hipótese do estabelecimento indicado pela CONTRATADA negar ou rejeitar o 

recebimento do Sistema de Vales Alimentação, o CONTRATANTE aplicará a multa de 2% 

sobre o valor da soma dos Vales Alimentação disponibilizados, assegurando a 

CONTRATADA apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias a contar do fato. 

 

SÉTIMA – DA RESCISÃO 

Além dos casos previstos em lei, constitui motivo para rescisão do presente contrato, 

independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem direito a CONTRATADA a 

qualquer indenização: 

 



 
Página 22 de 22 

 

 

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  

 
 

a) A decretação de falência, pedido de concordata e demais ações que, de certa forma, 

prejudiquem o funcionamento da CONTRATADA; 

b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte e a qualquer título, da execução dos 

serviços contratados; 

c) A insatisfação da CONTRATANTE em relação á qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.  

   

OITAVA - DA VINCULAÇÃO 

Este contrato está vinculado ao processo licitatório nº 001/2019, modalidade Pregão, 

forma Presencial. 

 

NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do 

presente contrato. 

 

Vai assinado em três vias, em Belém, capital do Estado do Pará, no dia ... de ..... de 2019. 

 

 

 

Serviço Social da Indústria – Departamento 

Regional do Pará 

Contratante 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional 

... 

Contratado 

..... 

Representante 

 


