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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 17/2016 

REGISTRO DE PREÇO 
  

Processo PRO-17.784/2016 - SC 014732. Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 26/07/2016 Horário: 10 horas 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-
903 - Brasília (DF) 
Fone: (61) 3317.9091 – e-mail: licitacoes@cni.org.br 

  
O(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Nacional(is) abaixo relacionado(a)(s), que 
integra(m) o Sistema Indústria, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), torna(m) pública a realização de licitação, pela modalidade PREGÃO com 
REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor Preço Global, que se regerá pelo 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI (RLC), devidamente publicados no 
DOU de 16/09/1998, com as alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 
24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, bem como pelas disposições deste Instrumento 
Convocatório e de seus anexos. 
  

� SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO NACIONAL – 
SESI/DN 

  
O edital de licitação e seus anexos poderão ser consultados ou impressos a partir 
do endereço http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes. 
  
1.  DO OBJETO 
  
1.1.  A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para o 
fornecimento dos seguintes materiais e peças, incluindo a garantia e a entrega destes 
nos locais indicados pelo SESI,conforme especificações e demais exigências 
estabelecidas no Termo de Referência Anexo I deste edital. 
  

Item Especificação Quantidades 
estimadas 

01 Kit  FLL  2016 - Conjunto Principal - 45801/2016 (6161988)  315 

02 Pacote de Reposição de Peças FLL- Amigo dos Animais -
 (6164189)   

82 

03 Troféu pequeno - Cor Amarelo  (6139010)      183 
04 Troféu médio  - Cor Amarelo (6139011) 250 
05 Troféu grande – Cor Amarelo (6141597) 40 

06 EV3 Core Set   (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Principal - 45544 (6159426)  162 
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07 EV3 Expansion (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Adicional --45560 (6034281) 40 

08 Chaveiro FLL Robô (6043212) 1.000 
09 Bracelete FLL de Silicone Vermelho e (6079582)  4.000 
10 Caneta FLL Vermelha  com logo (6079581) 700 
11 Item de colecionador  FLL (6079583) 1.500 
12 Medalha FLL com Fita (4169205) 770 

13 Placa FLL para o item de colecionador -  Logo amigo dos 
animais (4169211) 1.500 

  
1.2.  A relação e quantidade estimada dos materiais e peças, bem como a 
especificação da numeração  do fabricante estão dispostas na tabela anterior. 
  
1.3.  O material será distribuído aos 27 Departamentos Regionais do SESI e no 
Departamento Nacional, nos 27 estados da federação. 

  
1.4.  As quantidades demandadas deverão ser entregues nas localidades/endereços 
constantes do mapa de distribuição – Anexo I-A doTermo de Referência, Anexo I do 
Edital. 
  
1.4.1. As quantidades de materiais e peças a serem distribuídas em cada localidade 
são estimadas para fins de precificação, podendo ser alteradas, a qualquer momento, 
a critério exclusivo do SESI/DN. 
  
1.5. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
a. Poderão aderir ao Registro de Preços, nos termos previstos do artigo 38-A e 
seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, todos os 
Departamentos Regionais do SESI. 
 
b. Os aderentes poderão demandar o fornecimento de materiais e peças diretamente 
à empresa vencedora até 100% do quantitativo registrado. 
 
c. A empresa vencedora deverá assinar Termo de Compromisso de Registro de Preço 
com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, observando-se o disposto 
no artigo 34 do RLC do SESI. 
 
d. O compromisso de aquisição do objeto só estará caracterizado quando da 
assinatura de contrato específico celebrado entre os aderentes e a empresa que teve 
seu preço registrado. 
 
e. Os contratos decorrentes do Registro de Preço, observadas as condições previstas 
no Edital, seus anexos e no RLC da Entidade, serão celebrados individualmente entre 
cada aderente e a empresa que teve seu preço registrado. 
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f. O Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado de exigir a aquisição. 
  
2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  
2.1. Não poderá participar da presente licitação: 
  

a)   Consórcio de pessoas jurídicas. 
b)   Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das 

entidades que integrem o Sistema Indústria (CNI, SESI/DN, SENAI/DN e 
IEL/NC). 

c)   Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
d)   Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam 
dirigentes ou empregados do(s) Órgão(s) e/ou da(s) Entidade(s) Nacional(is) 
Licitadoras. 

e)  Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades 
coligadas, controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos 
sócios, cotistas ou diretores, sejam as mesmas pessoas de outra que esteja 
participando desta licitação e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau. 

f)   Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham 
colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e 
de seus Anexos. 

g)  Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos 
termos do art. 46 da Lei nº. 8.443/1992. 

  
2.1.1. Na hipótese da alínea “e” deste item, haverá a desclassificação de todas as 
licitantes impedidas, salvo se permanecer apenas uma, ante a desistência das 
demais. 
  
2.2. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física 
devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo II - Carta 
de Credenciamento - deste Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser 
apresentado à CPL fora dos envelopes relacionados no item 2.4 abaixo. 
  
2.2.1. No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante deverá 
entregar à CPL uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente 
que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado, sendo 
permitida a sua apresentação na forma do item 3.3 deste Instrumento Convocatório. 
  
2.2.2. Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá 
apresentar a cópia do contrato social e a cópia da cédula de identidade, não havendo 
necessidade da Carta de Credenciamento. 
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2.2.3. A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar (conforme 
especificado no item 2.2.1) não impede a participação da licitante, mas, obsta a 
manifestação de representante. 
  
2.2.4. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a 
licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame. 
  
2.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à 
representação nas sessões públicas. 
  
2.4. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes – A 
e B - lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante 
e número da licitação, com os seguintes conteúdos: 
  

� ENVELOPE "A" – PROPOSTA DE PREÇO 
- Pregão Nº 17/2016 
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- E-mail e telefone: 
  

� ENVELOPE "B" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
- Pregão Nº 17/2016 
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- E-mail e telefone: 

  
2.4.1. Caso a licitante decida  encaminhar os envelopes mediante postagem, esta 
deverá inserir os envelopes mencionados no item 2.4 acima, em um terceiro envelope 
identificado no lado externo, EXCLUSIVAMENTE, conforme disposto a seguir: 
  

Destinatário: Comissão Permanente de Licitação (CNI, SESI, SENAI e IEL) 
Endereço:  SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 
70040-903, Brasília (DF) 

  
2.4.1.1. O descumprimento, pela empresa, da forma de postagem indicada no item 
anteior, será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a Comissão Permanente de 
Licitação de quaisquer consequências decorrentes de tal descumprimento. 
  
2.5. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos 
termos e condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de 
Licitações e Contratos (RLC). 
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3. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 
  
3.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente 
estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social 
especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 
  
3.2. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, 
preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com 
a identificação pelo número de cada um dos itens. 
  
3.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido 
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos 
no envelope de habilitação. 
  
3.3. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em 
cartório ou acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos 
pela Comissão Permanente de Licitação, exceto aqueles obtidos pela internet. 

  
3.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 
(noventa) dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo 
próprio de validade. 
  
3.4. A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das 
informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à 
regularidade fiscal que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais 
na internet. 
  
3.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições 
estabelecidas neste item. 
  

� Habilitação Jurídica 
  

3.6. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 
  

3.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
  

3.6.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por 
pessoa(s) designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de 
designação respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente. 
  

� Qualificação Técnica 
  
3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 



 

H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\PP\PP 2016\PP 17-2016-Robótica OC 2016\4.Edital Final\Edital-Robótica OC 2016-versão DJ.docx - RogerioKohler-                                                6 de 32 

3.7.1. Documento emitido pela LEGO que comprove que a licitante é fornecedora 
oficial dos produtos LEGO no Brasil. 
  
3.7.2.  Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 
capacitação técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, 
implicará na inabilitação da respectiva licitante. 
  

� Qualificação Econômico-Financeira 
  
3.8. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 
  
3.8.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade. 
  

� Regularidade Fiscal 
  
3.9. Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
  
3.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

  
3.9.2. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

  
3.9.2.1. Prova de regularidade referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) administrados pela Fazenda Nacional será efetuada 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), na forma prevista na Portaria PGFN/RFB Nº 1751, de 02 de outubro de 2014. 

  
3.9.2.2. Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do 
Distrito Federal, para empresas sediadas em Brasília (DF). 
  
3.9.2.3. Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e 
Municipal, respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades. 

  
3.9.3. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica 
Federal. 

  
4.  DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 
  
4.1. O Envelope “A” conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo constante 
no Anexo III, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou 
entrelinhas. 
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4.1.1. Sendo o caso de proposta de preços por valor global com somatório de itens, a 
falta de cotação de preço para qualquer deles, relacionados no Anexo III, 
desclassificará a licitante. 
  
4.1.2. As licitantes deverão apresentar, junto com a Proposta de Preços, catálogos 
técnicos e/ou documentos comprobatórios das especificações técnicas dos materiais 
e peças que está ofertando. 
  
4.2. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data da entrega daquelas. 
  
4.3. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda 
corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos 
necessários ao fornecimento, objeto desta licitação, bem como todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete para os 
endereços constantes do mapa de distribuição – Anexo I-A doTermo de 
ReferênciaAnexo I do Edital, embalagem, seguro, garantia e outros que incidam 
direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, conforme previsto no Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 
  
4.4. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada 
por extenso prevalecerá sobre a numérica. 
  
5.  DOS PROCEDIMENTOS 
  
5.1. Os envelopes "A" e "B" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora 
indicados no preâmbulo deste Edital, no Edifício Roberto Simonsen, situado no SBN, 
Quadra 1, Bloco C, 2º andar, Brasília (DF), CEP 70040-903, aos cuidados da 
Gerência de Compras - GECOM, sendo vedado o seu recebimento em momento 
posterior ou local diferente do previsto. 
  
5.1.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre 
por membro da Comissão de Licitação e por um representante de cada licitante 
presente. 
  
5.1.2. A CPL primeiramente fará a abertura do ENVELOPE “A” – Proposta de Preços. 
  

• EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

5.2. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas 
licitantes, o pregoeiro comunicará aos participantes quais serão aquelas que 
continuarão no processo licitatório. 
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5.3. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem 
às exigências de apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem diferença 
de preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço proposto. 
  
5.4. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida 
no item anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições 
definidas neste instrumento convocatório, a de menor preço e as 02 (duas) melhores 
propostas de preços subsequentes. 
  
5.5. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a 
realização da fase de lances verbais. 
  
5.6. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 5.3 e 5.4, não 
integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas 
automaticamente desclassificadas do certame. 
  
5.7. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de 
reconsideração à própria comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a 
ser apresentado de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em 
que vier a ser proferida. 
  
5.8. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe 
facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
  
5.9. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
  

• LANCES VERBAIS 
  
5.10. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
  
5.11. O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de 
maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados 
na ordem decrescente de preço. 
  
5.12. Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor 
da última proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada 
completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor 
preço. 
  
5.13. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 
  
5.14. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de 
participar de nova rodada, caso ela ocorra. 
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5.15. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as 
propostas escritas de preço classificadas para esta fase. 
  
5.16. O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as 
propostas em ordem crescente de menor preço. 
  
5.17. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as 
condições do edital e apresentar o menor preço global. As demais licitantes, que 
atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços, serão classificadas 
em ordem crescente. 
  

• DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA 
  
5.18. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 
(dois) dias úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta 
de Preços Definitiva, no mesmo modelo do Anexo III. 
  
5.19. Na hipótese da Proposta de Preços Definitiva contemplar vários itens, o ajuste 
deverá ser realizado de forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do 
item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que a Proposta 
de Preços Definitiva reflita a redução de preço proporcionada pelo lance vencedor. 
  

• EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
  
5.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a CPL procederá à abertura dos 
Documentos de Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada 
como primeira colocada. 
  
5.21. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata 
própria e divulgada às licitantes participantes diretamente, ou por publicação numa 
das formas previstas no § 1º do art. 5º, do Regulamento de Licitações e Contratos 
(RLC), ou ainda por qualquer outro meio formal. 
  
5.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão 
consideradas intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
  
5.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à 
abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso 
não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá 
na abertura do Envelope "B" das classificadas seguintes, observando o mesmo 
procedimento deste item. 
  
6. DO JULGAMENTO 
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6.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta, no interesse do 
SESI/DN, o menor preço Global. 
  
7. DOS RECURSOS 
  
7.1. Somente caberá recurso escrito e fundamentado, que terá efeito suspensivo, da 
decisão que declarar o vencedor (artigo 22 do RLC), no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados da comunicação desta decisão, o qual será dirigido, por intermédio da CPL, 
à Autoridade Recursal. 
  
7.2. A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão 
de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 02 
(dois) dias úteis, que correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme 
disposto no § 3º art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 
  
7.3. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem este 
delegar competência nos termos do artigo 23 do Regulamento de Licitações e 
Contratos (RLC). 
  
7.4. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
  
7.5. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e 
protocolados no horário de 09h às 18h, exclusivamente na CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, situada no SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto 
Simonsen, 2º andar, Brasília (DF). 
  
7.5.1. Não serão considerados os recursos protocolados fora do horário e em local 
diferente do indicado no item 7.5. 
  
8. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1. Homologado o procedimento licitatório o licitante que ofertou o preço a ser 
registrado será convocado para assinar o Termo de Compromisso de Registro de 
Preço, consignando na convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
8.1.1. É permitido que outras licitantes também venham a praticar o preço registrado, 
desde que assinem o respectivo Termo de Compromisso de Registro de Preços. 
 
8.2. Verificada a recusa em assinar o Termo de Compromisso de Registro de Preço, o 
SESI/DN poderá convocar as demais licitantes, obedecida a ordem final de 
classificação. 
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8.3. O Termo de Compromisso de Registro de Preços referente ao objeto da presente 
licitação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, observando-se o 
disposto no artigo 34 do RLC do SESI. 
 
8.4. Os contratos decorrentes do Registro de Preço, observadas as condições 
previstas neste edital, seus anexos, no Termo de Compromisso e no RLC do SESI, 
serão celebrados individualmente entre o SESI/DN e/ou DR's aderentes e a empresa 
que teve seu preço registrado. 
 
8.4.1. Cada contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
acréscimo que se fizer no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado, quando for do interesse do Contratante, nos termos do art. 30 do seu RLC. 
 
8.4.2. Cabe aos Departamentos Regionais a conveniência acerca da adesão ao 
Registro de Preços, bem como as obrigações dele decorrentes. 
 
8.4.3. Os contratos a serem celebrados entre o SESI/DN e/ou DR’s Aderentes e a 
empresa que teve seu preço registrado deverão regular as condições de 
fornecimento, no que se refere aos prazos, pagamento, obrigação das partes 
contratantes, de acordo com o previsto neste Edital, seus anexos, na proposta de 
preço registrada e no Termo de Compromisso de Registro de Preços celebrado. 
  
9. DO PAGAMENTO 
  
9.1. O pagamento dar-se-á nos termos e condições previstos no Termo de Referência 
– Anexo I deste Edital. 
  
10. DAS PENALIDADES 
  
10.1.   A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Compromisso de 
Registro de Preço, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o cumulativamente, à: 
  
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado da proposta de preços; 
  
10.1.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com 
o(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Nacional(is) licitador(es), por até 2 (dois) anos. 
  
10.2.   As demais penalidades constam do Termo de Compromisso de Registro de 
Preços – Anexo IV deste Edital. 
  
11. DAS FONTES DE RECURSOS 
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11.1. As despesas correrão por conta dos seguintes Códigos Orçamentários, 
descritos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
  
11.2. As despesas referentes às demandas feitas pelos DRs Aderentes correrão por 
conta destes e serão informados à época da assinatura dos respectivos contratos, se 
for o caso. 
  
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
12.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, 
à CPL até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data marcada para a abertura da licitação, 
no SBN, Edifício Roberto Simonsen, Quadra 1, Bloco C, 2º andar, das 9h às 12h e 
das 14h às 18h ou por intermédio do endereço eletrônico licitacoes@cni.org.br. 
                                                               
12.2. Somente a CPL dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste Instrumento 
Convocatório e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos sobre a 
licitação, que serão feitos diretamente ao consulente e também poderão ser 
divulgadas às demais empresas. 
  
12.3. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não 
tenham atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus 
Anexos. 
  
12.4. O SESI/DN se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura 
do Termo de Compromisso, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 
qualquer reclamação ou indenização (art. 40 do RLC). 
  
12.5. A CPL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor 
desempenhar suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior 
inclusão de documentos que deveriam constar originariamente dos envelopes 
entregues pelas licitantes. 
  
12.6. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma 
forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 
propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas exclusivamente no 
endereço  http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes, sem necessidade de 
reabertura de prazos. 
  
12.7. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer 
alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao 
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endereço acima indicado, não cabendo ao SESI/DN a responsabilidade pela não 
observância deste procedimento. 
  
12.8. Entregues os envelopes A e B à Comissão Permanente de Licitação e desde 
que aberto pelo menos um deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais 
permitida a desistência de participação no certame. 
  
12.9. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos 
membros da CPL e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros 
de todas as ocorrências. 
  
12.10. Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão 
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
assinatura do Termo de Compromisso de Registro de Preços.  Decorrido esse prazo 
poderá ser providenciada a sua destruição. 
  
12.11. Fica eleito o Foro de Brasília (DF), para dirimir eventual controvérsia que 
decorra da presente licitação. 
  
12.12. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os 
seguintes anexos:  
  

• Anexo I - Termo de Referência 
• Anexo I-A – Mapa de Distribuição de materiais - Festival de Robótica FLL 

temporada Animal Allies 
• Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento 
• Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 
• Anexo IV – Minuta de Termo de Compromisso 

  
  

Brasília-DF, 15 de julho de 2016. 
  
 
 

________________________ 
Rogerio Kohler 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

  
1. JUSTIFICATIVA 
 
1.1.    Contratação necessária para aquisição dos materiais para realização 
do Festival SESI de Robótica FFL na Olimpíada do Conhecimento/2016, bem como 
na etapa Nacional do Torneio de Robótica 2016. 
  
1.2.    Adicionalmente, por força do Acordo de Parceria assinado pelo SESI/DN  e 
LEGO Dinamarca, com validade até 2019, o SESI/DN como parceiro operacional 
deve utilizar os produtos LEGO Mindstorm para realização de Torneios e Festivais de 
Robótica. 

  
2. DO OBJETO 
  
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para o 
fornecimento de materiais e peças, incluindo a garantia e a entrega destes nos locais 
indicados pelo SESI, conforme especificações e demais exigências estabelecidas 
neste Termo de Referência. 
  
2.2. A relação e quantidade estimada de materiais e peças, bem como as 
especificação da numeração  do fabricante estão dispostas no item 11 deste 
instrumento. 
  
2.3. O material será distribuído aos 27 Departamentos Regionais do SESI e ao 
Departamento Nacional, nos 27 Estados da Federação. 

  
2.4. As quantidades demandadas deverão ser entregues nas localidades/endereços 
constantes do mapa de distribuição – Anexo I-A deste Termo de Referência. 
  
2.4.1. As quantidades de materiais e peças a serem distribuídas em cada localidade 
são estimadas para fins de precificação, podendo ser alteradas, a qualquer momento, 
a critério exclusivo do SESI/DN. 
  
2.5. DO REGISTRO DE PREÇOS 
  
a. Poderão aderir ao Registro de Preços, nos termos previstos do artigo 38-A e 
seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, todos os 
Departamentos Regionais do SESI. 
  
b. Os aderentes poderão demandar o fornecimento de materiais e peças diretamente 
à empresa vencedora até 100% do quantitativo registrado. 
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c. A empresa vencedora deverá assinar Termo de Compromisso de Registro de Preço 
com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, observando-se o disposto 
no artigo 34 do RLC do SESI. 
  
d. O compromisso de aquisição do objeto só estará caracterizado quando da 
assinatura de contrato específico celebrado entre os aderentes e a empresa que teve 
seu preço registrado. 
  
e. Os contratos decorrentes do Registro de Preço, observadas as condições previstas 
no Edital, seus anexos e no RLC da Entidade, serão celebrados individualmente entre 
cada aderente e a empresa que teve seu preço registrado. 
  
f. O Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado de exigir a aquisição. 
  
3. DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
  
3.1. A entrega dos materiais e peças contratados pelo SESI/DN deverá ocorrer em até 
45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato. 
  
3.2 Os materiais e peças fornecidos pelas licitantes deverão possuir garantia do 
fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses, a partir da aceitação dos bens 
pelo contratante respectivo, contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
  
3.3. A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede de 
assistência técnica autorizada, sem qualquer ônus adicional para o contratante 
respectivo além do preço proposto pela empresa que teve seu preço registrado, 
diretamente nas localidades onde os materiais e peças foram entregues. 
  
3.4. Eventuais custos de transporte, estadia, alimentação ou outros necessários ao 
deslocamento dos técnicos bem como da remessa de peças necessárias à 
manutenção corretiva dos materiais e peçascorrerão por conta da contratada, durante 
todo o período de garantia, caso tais despesas não sejam cobertas pelo fabricante ou 
por sua rede de assistência técnica autorizada. 

3.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela decorrente de defeitos de 
fabricação, montagem ou mau funcionamento dos materiais e peças fornecidos 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
  
4.1. Para fins de qualificação técnica as licitantes deverão apresentar documento 
emitido pela LEGO que comprove que a licitante é fornecedora oficial dos produtos 
LEGO no Brasil. 
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4.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 
capacitação técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, 
implicará a inabilitação da respectiva licitante. 

5. GESTÃO DO CONTRATO 

5.1. A gestão do contrato do SESI/DN será realizada pela Unidade de Educação - 
Gerência de Projetos Educacionais. 
  
5.2. O acompanhamento da execução do serviço será realizado por um representante 
do SESI/DN com as seguintes atribuições: 

a)  fornecer todas as informações necessárias à contratada para a 
aquisição dos materiais e peças; 

b)  relatar qualquer anormalidade e/ou irregularidade na execução do serviço 
da contratada; 

c)  gerenciar as atividades da contratada junto a gerência de Projetos 
Educacionais do SESI/DN. 

  
6. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
6.1. Cumprir o objeto contratado nos termos e condições constantes do Termo de 
Compromisso, do Edital e seus anexos, bem como da respectiva proposta de preços, 
responsabilizando-se, legal, administrativa e tecnicamente pelos mesmos. 
  
6.2. Cientificar, imediatamente e por escrito a contratante, qualquer anormalidade que 
verificar durante os processos de aquisição. 
  
6.3. prestar esclarecimentos, imediatamente e por escrito à contratante sempre que 
estes forem solicitados. 
  
6.4. envidar todos os esforços necessários para o perfeito cumprimento das 
condições estabelecidas neste termo de referência e no contrato. 
  
6.5. responsabilizar-se por todos os recursos necessários para a perfeita execução do 
objeto deste termo de referência. 
  
6.6.   a contratada será responsável por viabilizar todas as condições de logística para 
a entrega do material rigorosamente dentro dos prazos aos departamentos regionais. 
  
6.7.   caso a contratante venha a ser responsabilizada pelo descumprimento de 
qualquer item da legislação trabalhista em vigor, a contratada será chamada a 
responder solidariamente. 
  
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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7.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada de acordo com o estabelecido neste 
termo de referência. 

7.2. fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução dos serviços e/ou fornecimentos. 

7.3. informar a contratada, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos 
serviços e/ou fornecimentos contratados. 

7.4. notificar, formal e tempestivamente a contratada, sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do contrato. 

  
8. DAS FONTES DE RECURSOS 
  
8.1. As despesas decorrentes da contratação do presente objeto pelo SESI/DN, 
correrão por conta das verbas orçamentárias identificadas a seguir: 

  
a)       Unidade:  02010203 – Gerência de Projetos Educacionais 
b)       CR:  16.3.03.07.01.08.06  - Torneio de Robótica - FLL 

8.2.  As despesas referentes às demandas feitas pelos Departamentos Regionais 
aderentes correrão por conta própria destes, caso venham a celebrar contratos. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO 
  
9.1. A proposta deverá ser cotada por preço unitário, fixo e irreajustável, em moeda 
corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos 
necessários ao fornecimento, objeto desta licitação, bem como todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete para os 
endereços constantes do mapa de distribuição – Anexo I-A deste Termo de 
Referência, embalagem, seguro, garantia e outros que incidam direta ou 
indiretamente sobre o objeto licitado. 
  
9.2. As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços catálogos 
técnicos e/ou documentos comprobatórios das especificações dos materiais e 
peças que está ofertando. 
  
9.3. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições 
estabelecidas neste Item. 
  
10. DO PAGAMENTO 
  
10.1. O pagamento dar-se-á, pelo Contratante, no dia 22 (vinte e dois) do mês 
seguinte ao da Entrega Efetiva dos materiais e peças demandados, mediante 
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depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, caberá a esta 
apresentar a Nota Fiscal/Fatura, para as conferências e os atestados de recebimento 
pela área solicitante, com 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento. 
  
10.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será 
devolvido à contratada e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo 
em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 
  
10.3. Considerar-se-á como dia da Entrega Efetiva aquele em que for feito o 
recebimento dos materiais e peças demandados pelo contratante, no local por este 
determinado, e com a sua aprovação e aceitação expressa. 
  
11. RELAÇÃO DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS  – TEMPORADA 
ANIMAL ALLIES  2016/2017 
  

Item Especificação Quantidade 
estimadas 

01 Kit  FLL  2016 - Conjunto Principal - 45801/2016 (6161988)  315 

02 
Pacote de Reposição de Peças FLL- Amigo dos Animais -
 (6164189)   82 

03 Troféu pequeno - Cor Amarelo  (6139010)      183 
04 Troféu médio  - Cor Amarelo (6139011) 250 
05 Troféu grande – Cor Amarelo (6141597) 40 

06 EV3 Core Set   (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Principal - 45544 (6159426)  162 

07 
EV3 Expansion (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Adicional - 45560 (6034281) 40 

08 Chaveiro FLL Robô (6043212) 1.000 
09 Bracelete FLL de Silicone Vermelho e (6079582)  4.000 
10 Caneta FLL Vermelha  com logo (6079581) 700 
11 Item de colecionador  FLL (6079583) 1.500 
12 Medalha FLL com Fita (4169205) 770 

13 
Placa FLL para o item de colecionador -  Logo amigo dos 
animais (4169211) 1.500 

  
12. DO JULGAMENTO 
  
Para  efeito do julgamento das propostas,  será vencedora a licitante que ofertar o 
Menor Preço Global. 
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ANEXO I-A – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 
FESTIVAL DE ROBÓTICA FLL – TEMPORADA ANIMAL ALLIES 

 
PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS                                                                                          

FESTIVAL DE ROBÓTICA FLL - TEMPORADA  ANIMAL ALLIES 

DR Kit EV3 Expansion 
set Troféu G Troféu M Troféu P Endereço de entrega 

AC 4 5 1 1 9 6 AV. Ceará, 3727 - Bairro Floresta - Rio Branco -CEP: 69918-108 

AL 4 5 1 1 9 6 AV. Fernandes Lima, 385 - 5º andar - Ed. Casa da Indústria - 
Maceió - AL - CEP: 57055-902 

AM 4 5 1 1 9 6 

Alameda Cosme Ferreira, 3295 – Escola SESI Drª. Êmina 
Barbosa(UNIDADE 3)- São José Operário – CEP: 69085-015  
Manaus-AM  
CNPJ  03.766.415/0001-69 
Tel: (92) 3210-1020/1022 

AP 4 5 1 1 9 6 AV. Padre Julio Maria Lomaerd, 2000 - Bairro Santa Rita - Macapá - 
AP - CEP: 68900-030 

BA 4 5 1 1 9 6 

Av. Tiradentes, 1454 –  Escola Comendador Bernardo Martins 
Catharino - Caminho de Areia – CEP 40440-360 
Salvador-BA  
CNPJ: 03.795.086/001-84 
Telefone: (71) 3254-9900 

CE 4 5 1 1 9 6 Av. Barão de Studart, 1980 - 5º andar, Bairro Aldeota- Fortaleza - 
CE - CEP: 60120-901 

DF 4 5 1 1 9 6 SIA TRECHO 3  Lote 225 - 2º andar - Brasília - DF - CEP: 71200-030 

ES 4 5 1 1 9 6 

Av. N.Sra da Penha 2053, Ed. Findes - 1º Andar,  
Stª Lúcia - CEP: 29045-403        Vitória - ES 
CNPJ: 03.810.480/0001-44 
Telefone: (27) 3334-5658/5707 

GO 4 5 1 1 9 6 
Escola SESI - Rua Prof. Lázaro Costa, 236Vila Canãa - CEP 74415-
420Goiânia - GO                                                                     CNPJ: 
037861870/0001-99                                  Telefone: (62) 3219 1739 
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MA 4 5 1 1 9 6 
AV. Jerônimo de Albuquerque s/nº, 4º andar - Ed. Casa da 
Indústria Albano Franco - Bairro Retorno da COHAMA - Bequimão 
- São Luís-MA - CEP: 65060-645 

MG 4 5 1 1 9 6 

Avenida Trajano de Araújo Viana, 3100  Bairro Cinco – 
Contagem/MG                                                           CEP: 32010-090       
CNPJ: 03.773.834/0001-28                          Telefone:(31) 3263.4331       
OBS: horário para entrega de 08 às 15:00 

MS 4 5 1 1 9 6 AV. Afonso Pena, 1206- 5º andar - Ed. Casa da Indústria, Centro - 
Campo Grande - MS - CEP: 79005-901 

MT 4 5 1 1 9 6 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4193 - Ed. Casa da Indústria 
- Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá - MT - CEP: 78050-500 

PA 4 5 1 1 9   Travessa Quintino Bocaiuva, 1588 - 8º andar - Bairro Nazaré - 
Belém - PA - CEP: 66035-190 

PB 4 5 1 1 9   
Av. Manoel Gonçalves Guimarães, 195 - Ed. Agostinho Velloso da 
Silveira - Bairro José Pinheiro - Campina Grande - PB - CEP: 
58407-363 

PE 4 5 1 1 9   Av. Cruz Cabugá, 767 - Ed. Casa da Indústria - Bairro Santo Amaro 
- Recife - PE - CEP: 50040-911 

PI 4 5 1 1 9 6 Rua Riachuele, 455 - Centro - Parnaíba - PI - CEP: 64200-280 

PR 4 5 1 1 9 6 
Av. Cândido de Abreu, 200, 5º andar. Ger. Op. Inovadoras – 
Colégio Sesi – Curitiba / PR CEP. 80.530-902                                                                 
CNPJ: 03.802.018/0001-09Telefone: (41) 3271-9078 

RJ 4 5 1 1 9 6 Av. Graça Aranha, 01 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 
CEP: 20030-002 

RN 4 5 1 1 9 6 
Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770, Lagoa Nova   CEP:59063-400        
Natal-RN    CNPJ: 03.784.822/0005-22 
Telefone: (84) 3220 0491 

RO 4 5 1 1 9 6 Rua Rui Barbosa, 1112 - Bairro Arigolândia - Porto Velho - RO - 
CEP: 76801-186 

RR 4 5 1 1 9 6 Av. Benjamin Constant, 876 - Centro - Boa Vista - RR - CEP: 69301-
020 



 

H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\PP\PP 2016\PP 17-2016-Robótica OC 2016\4.Edital Final\Edital-Robótica OC 2016-versão DJ.docx - RogerioKohler-                                                21 de 32 

RS 4 5 1 1 9 6 

Rua Camoati, 118 - Santa Maria Goretti                           Porto 
Alegre - RS - CEP: 91030-140 
CNPJ: 03775.159/0001-76 
Telefone: (51) 3347 8787  R: 8142 

SC 4 5 1 1 9 6 Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - 3º andar - Florianópolis - SC - 
CEP: 88034-001 

SE 4 5 1 1 9 6 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz s/nº - Centro Administrativo 
Augusto Franco - Bairro Capucho - Aracajú - SE CEP: 49080-190 

SP 4 5 1 1 9 6 Vai retirar os materias  

TO 4 5 1 1 9 6 Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 29 - Ed. Armando Monteiro Neto - 
Palmas - TO - CEP: 77020-016 

DN 207 27 13 13 7 21 SBN QD 01 Bloco C - Ed. Roberto Simonsen 4º andar - Educação 
CEP: 70040-903 - Brasilia/DF Telefone: (61) 3317 9210 

Total 
Geral 315 162 40 40 250 183 OBS: OS DEMAIS ÍTENS DA RELAÇÃO DEVERÃO SER 

ENTREGUES NO SESI/DN. 
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ANEXO II 
  

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

  
  
Local e data 
  
À 
Comissão Permanente de Licitação – SESI/DN 
  
  
  
REF. PREGÃO 17/2016 
  
Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto 
ao SESI/DN para representar esta Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ 
sob o nº _______________ na licitação acima referida, a quem se outorga os poderes 
para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor 
recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, 
desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo 
e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no 
procedimento licitatório em referência. 
  
  

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 
(com firma reconhecida) 

  
  
  
Prezado Licitante, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados 
no item 2.4  do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do 
Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de 
poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da 
cédula de identidade do representante designado. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado da empresa) 
  
Ao 
SESI/DN 
SBN Quadra 01 – Bloco C 
Ed. Roberto Simonsen – 2º andar 
70040-903 – Brasília – DF 

Referência: Pregão nº 17/2016 
  
Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), 
inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º 
__________________, estabelecida no(a) 
_______________________________________, ciente e de acordo com todas as 
especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em 
referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor 
os seguintes preços ao fornecimento dos materiais e peças abaixo relacionados: 
  

Item Especificação 
Quantidades 

estimadas 
Valor 

Unitário 
Valor Total  
Estimado 

01 Kit  FLL  2016 - Conjunto Principal 
- 45801/2016 (6161988)  315 R$ R$ 

02 
Pacote de Reposição de Peças 
FLL- Amigo dos Animais -
 (6164189)   

82 R$ R$ 

03 Troféu pequeno - Cor 
Amarelo  (6139010)      183 R$ R$ 

04 Troféu médio  - Cor Amarelo 
(6139011) 250 R$ R$ 

05 Troféu grande – Cor Amarelo 
(6141597) 40 R$ R$ 

06 

EV3 Core Set   (LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Principal -
 45544 (6159426)  

162 R$ R$ 

07 

EV3 Expansion (LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Adicional --45560 
(6034281) 

40 R$ R$ 

08 Chaveiro FLL Robô (6043212) 1.000 R$ R$ 

09 Bracelete FLL de Silicone 
Vermelho e (6079582)  

4.000 R$ R$ 
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10 Caneta FLL Vermelha  com 
logo (6079581) 700 R$ R$ 

11 Item de colecionador  FLL 
(6079583) 1.500 R$ R$ 

12 Medalha FLL com Fita (4169205) 770 R$ R$ 

13 
Placa FLL para o item de 
colecionador -  Logo amigo dos 
animais (4169211) 

1.500 R$ R$ 

    
TOTAL GLOBAL  

ESTIMADO R$ 

  
1)    VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO: R$ ______ (VALOR POR EXTENSO). 
  
2)    Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
  
3)   Declaramos que: 
  
a) nos preços ofertados estão incluídos todos os custos necessários ao fornecimento, 
objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete para os endereços constantes 
do mapa de distribuição – Anexo I-A doTermo de Referência Anexo I do Edital, 
embalagem, seguro, garantia e outros que incidam direta ou indiretamente sobre o 
objeto licitado, conforme previsto no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
  
b) estamos cientes que o compromisso de aquisição só estará caracterizada mediante 
a assinatura de contrato específico pelo SESI/DN e/ou DR aderentes, nas 
quantidades e condições nele previstas, observando o disposto no edital, seus anexos 
e no Termo de Compromisso de Registro de Preços. 
  
c) caso venhamos a nos sagrar vencedores deste certame, uma vez solicitado o 
fornecimento, nos comprometemos obedecer os prazos de entrega por demanda, 
previstos no edital e anexos da licitação. 
  
d) os preços unitários dispostos na tabela acima são válidos para o fornecimento ao 
Departamento Nacional do SESI ou qualquer um de seus Departamentos Regionais, 
que aderirem ao Termo de Compromisso de Registro de Preço. 
  
e) o Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado de exigir a aquisição. 
  
4) Os dados da nossa empresa são: 
 
a) Razão Social: ______________________________________________________; 
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b) CNPJ (MF) nº: _____________________________________________________; 
c) Inscrição Estadual nº: ______________________________________________; 
d) Endereço: ________________________________________________________; 
e) Fone: _____________________ Fax: ___________________________________; 
f) CEP: __________________________; e 
g) Cidade: ________________________ Estado: ___________________________; 
h) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o Contrato:__________; 
i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):________________________________________; 
j) Banco:________Conta Corrente:____________Agência:___________________. 

  
Local e data 

  
________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO 
  
MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 
– DEPARTAMENTO NACIONAL – SESI/DN E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXX. PROCESSO nº 
17784/2016 - SC nº XXX. 

  
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO NACIONAL – SESI/DN, 
com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 
8º andar, na cidade de Brasília (DF), inscrito no CNPJ sob o nº. 33.641.358/0001-52, 
neste ato representado pelo Diretor do SESI/DN, ROBSON BRAGA DE ANDRADE, 
portador da cédula de identidade XXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXX. 
  
e a EMPRESA ___________________, com sede na Rua ________________, nº 
____, bairro _______, na cidade de_______ (UF), CEP_______, fone ______, inscrita 
no CNPJ sob o nº ________, inscrição municipal nº ______, neste ato representada 
por __________, cargo/função _______, portador do RG nº_______ e CPF nº 
_______. 
   
As partes acima identificadas, por intermédio de processo licitatório na modalidade 
Pregão nº 17/2016, com REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor Preço Global, 
devidamente autorizado pelo Processo nº 17784/2016, regido pelo Edital de Licitação 
referenciado e seus Anexos, pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, 
publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 
26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 11/05/2011 e 23/12/2011, pela proposta da 
CONTRATADA que foi apresentada no mencionado certame, resolvem celebrar o 
presente Termo de Compromisso de Registro de Preços, nas cláusulas e condições 
que se seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
1.1. O objeto do presente Termo de Compromisso é o REGISTRO DE PREÇOS para 
o fornecimento dos seguintes materiais e peças, incluindo a garantia e a entrega 
destes nos locais indicados pelo SESI,conforme especificações e demais exigências 
estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Pregão nº 17/2016. 
  

Item Especificação 
Quantidade 
estimadas 

01 Kit  FLL  2016 - Conjunto Principal - 45801/2016 (6161988)  315 

02 Pacote de Reposição de Peças FLL- Amigo dos Animais -
 (6164189)   82 

03 Troféu pequeno - Cor Amarelo  (6139010)      183 



 

H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\PP\PP 2016\PP 17-2016-Robótica OC 2016\4.Edital Final\Edital-Robótica OC 2016-versão DJ.docx - RogerioKohler-                                                27 de 32 

04 Troféu médio  - Cor Amarelo (6139011) 250 
05 Troféu grande – Cor Amarelo (6141597) 40 

06 EV3 Core Set   (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Principal - 45544 (6159426)  162 

07 EV3 Expansion (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 
Conjunto Adicional --45560 (6034281) 40 

08 Chaveiro FLL Robô (6043212) 1.000 
09 Bracelete FLL de Silicone Vermelho e (6079582)  4.000 
10 Caneta FLL Vermelha  com logo (6079581) 700 
11 Item de colecionador  FLL (6079583) 1.500 
12 Medalha FLL com Fita (4169205) 770 

13 Placa FLL para o item de colecionador -  Logo amigo dos 
animais (4169211) 

1.500 

  
1.2. A relação e quantidade estimada dos materiais e peças, bem como a 
especificação da numeração  do fabricante estão dispostas na tabela anterior. 
  
1.3. O material será distribuído aos 27 Departamentos Regionais do SESI e no 
Departamento Nacional, nos 27 estados da federação. 

  
1.4.   As quantidades demandadas deverão ser entregues nas localidades/endereços 
constantes do mapa de distribuição – Anexo I-A do Termo de Referência, Anexo I do 
Edital. 
  
1.4.1. As quantidades de materiais e peças a serem distribuídas em cada localidade 
são estimadas para fins de precificação, podendo ser alteradas, a qualquer momento, 
a critério exclusivo do SESI/DN. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
  
2.1. Os preços registrados são aqueles constantes da Proposta de Preços 
apresentada pela licitante vencedora do certame referenciado, que celebra este 
Termo de Compromisso com o SESI/DN, conforme transcrito na tabela a seguir: 
  

Item Especificação Quantidades 
estimadas 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total Estimado 

01 
Kit  FLL  2016 - Conjunto 
Principal - 
45801/2016 (6161988)  

315 R$ R$ 

02 
Pacote de Reposição de 
Peças FLL- Amigo dos 
Animais - (6164189)   

82 R$ R$ 

03 
Troféu pequeno - Cor 
Amarelo  (6139010)      183 R$ R$ 
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04 Troféu médio  - Cor 
Amarelo (6139011) 250 R$ R$ 

05 Troféu grande – Cor 
Amarelo (6141597) 40 R$ R$ 

06 

EV3 Core Set   (LEGO® 
MINDSTORMS® Education 
EV3 – Conjunto Principal -
 45544 (6159426)  

162 R$ R$ 

07 

EV3 Expansion (LEGO® 
MINDSTORMS® Education 
EV3 – Conjunto Adicional --
45560 (6034281) 

40 R$ R$ 

08 
Chaveiro FLL Robô 
(6043212) 1.000 R$ R$ 

09 
Bracelete FLL de Silicone 
Vermelho e (6079582)  4.000 R$ R$ 

10 Caneta FLL Vermelha  com 
logo (6079581) 700 R$ R$ 

11 Item de colecionador  FLL 
(6079583) 1.500 R$ R$ 

12 Medalha FLL com Fita 
(4169205) 770 R$ R$ 

13 
Placa FLL para o item de 
colecionador -  Logo amigo 
dos animais (4169211) 

1.500 R$ R$ 

    TOTAL GLOBAL ESTIMADO R$ 
  
2.2. Este registro de preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado de exigir a aquisição. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 
  
3.1. Os preços registrados nos termos da Cláusula Segunda deverão ser mantidos 
pelo prazo de vigência deste instrumento, observando-se o disposto no artigo 34 do 
RLC do SESI. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DA CELEBRAÇÂO DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E 
DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) QUE TEVE (TIVERAM) SEUS PREÇOS 
REGISTRADOS 
  
4.1. O compromisso de aquisição do objeto só estará caracterizado quando da 
assinatura de contrato especifico celebrado entre o Departamento Nacional e/ou 
Regional do SESI aderente e a(s) empresa(s) que teve(tiveram) seu(s) preço(s) 
registrado(s). 
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4.2. Os contratos decorrentes do Registro de Preço, observadas as condições 
previstas neste edital, seus anexos e no RLC do SESI, serão celebrados 
individualmente entre cada departamento do SESI (Nacional ou Regional aderente) e 
a empresa que teve seu preço registrado. 
 
4.3. Poderão aderir ao presente Registro de Preço, nos termos previstos do artigo 38-
A, todos os Departamentos Regionais do SESI que manifestarem interesse. 
 
4.4. A empresa que teve seu preço registrado se obriga a cumprir todas as condições 
contidas no Edital Pregão nº 17/2016 e seus anexos, na sua proposta, neste 
instrumento, bem como aquelas constantes dos contratos individuais a serem 
celebrados com o SESI/DN e/ou com os Departamentos Regionais aderentes. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
  
5.1. Os contratos a serem celebrados entre o SESI/DN e/ou os DRs aderentes e 
a(s) empresa(s) que teve (tiveram) seus preços registrados deverão regular as 
condições de fornecimento, de acordo com todas as condições previstas no Edital 
Pregão nº 17/2016 e seus anexos, na proposta de preço registrada e neste 
instrumento. 
  
5.2. O prazo para entrega dos materiais e peças contratados pelo SESI/DN deverá 
ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato. 
  
5.3. Os materiais e peças fornecidos pela contratada deverão possuir garantia do 
fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses, a partir da aceitação dos bens 
pelo contratante respectivo, contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
  
5.4. A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede de 
assistência técnica autorizada, sem qualquer ônus adicional para o contratante 
respectivo além do preço proposto pela empresa que teve seu preço registrado, 
diretamente nas localidades onde os materiais e peças foram entregues. 
  
5.5. Eventuais custos de transporte, estadia, alimentação ou outros necessários ao 
deslocamento dos técnicos bem como da remessa de peças necessárias à 
manutenção corretiva dos materiais e peçascorrerão por conta da contratada, durante 
todo o período de garantia, caso tais despesas não sejam cobertas pelo fabricante ou 
por sua rede de assistência técnica autorizada. 

5.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela decorrente de defeitos de 
fabricação, montagem ou mau funcionamento dos materiais e peças fornecidos 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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6.1. O presente Termo de Compromisso terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, observando-se o disposto no artigo 
34 do RLC do SESI. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
  
7.1. O pagamento será realizado pelo Departamento do SESI contratante (Nacional 
ou Regional aderente), nos termos constantes do respectivo contrato de fornecimento 
a ser celebrado entre este e a empresa que tenha seu preço registrado. 
  
7.2. O pagamento dar-se-á, pelo Contratante, no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte 
ao da Entrega Efetiva dos materiais e peças demandados, mediante depósito em 
conta bancária a ser indicada pela contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a 
Nota Fiscal/Fatura, para as conferências e os atestados de recebimento pela área 
solicitante, com 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento. 
  
7.3. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será 
devolvido à contratada e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo 
em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o contratante. 
  
7.4. Considerar-se-á como dia da Entrega Efetiva aquele em que for feito o 
recebimento dos materiais e peças demandados pelo CONTRATANTE, no local por 
este determinado, e com a sua aprovação e aceitação expressa. 
  
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
  
8.1. A recusa da empresa que teve os preços registrados em assinar os contratos 
decorrentes deste Termo de Compromisso, bem como a solicitação para 
cancelamento dos preços registrados, ensejará a aplicação de multa no percentual de 
10% (dez por cento) sobre o valor total global estimado disposto na tabela do item 2.1 
deste instrumento. 
  
8.2. As penalidades decorrentes do descumprimento dos contratos celebrados entre a 
empresa que teve o seu preço registrado e os Departamentos do SESI contratantes, 
seguirão a seguinte regra: 
  
8.3. Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso 
fortuito e força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades, inclusive cumulativamente: 
a) Advertência, por escrito; 
b) Multas; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o SESI pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
  



 

H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\PP\PP 2016\PP 17-2016-Robótica OC 2016\4.Edital Final\Edital-Robótica OC 2016-versão DJ.docx - RogerioKohler-                                                31 de 32 

8.4. Nas hipóteses de inexecução parcial ou total das obrigações, à contratada poderá 
ser aplicada multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor parcela, 
correspondente ao fornecimento em atraso, enquanto perdurar o descumprimento. 
  
8.5. O inadimplemento da contratada dará ao contratante o direito de considerar 
resolvido o contrato celebrado, independentemente de prévia interpelação judicial ou 
extrajudicial, respondendo ainda a contratada pelas penalidades e pelas perdas e 
danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, 
devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento. 
  
8.6. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes 
ensejará a aplicação de multa à parte culpada correspondente a 10% (dez por cento) 
do montante do valor global do contrato celebrado, sem prejuízo de indenização por 
perdas e danos, sendo que na hipótese de resolução por falta de pagamento deverão 
ser observadas as condições previstas no item 8.7. 
  
8.7. O atraso no pagamento do serviço, por culpa do contratante, implicará na 
incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os juros serão calculados desde a data 
limite para o pagamento até a satisfação do débito. 
  
8.8. A contratada deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de 
caso fortuito ou força maior impeditivas do fornecimento, no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los 
posteriormente. 
  
8.9. As eventuais multas e outros valores devidos pela contratada ao contratante 
poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, 
ou cobradas judicialmente, se for o caso. 
  
8.10. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 
constatadas. 
  
8.11. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem 
causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem que a contratada tenha direito a indenização, a qualquer título: 
a) ceder ou transferir, no todo ou em parte, os fornecimentos que constituem objeto 
do contrato, sem a prévia autorização escrita do contratante; 
b) deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato; 
c) ocorrer reincidência, por parte da contratada, em infração contratual que implique 
na aplicação de multa; 
d) ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da contratada, 
ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 
e) deixar de apresentar a garantia contratual prevista no contrato, no prazo previsto. 
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8.12. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o previsto na 
letra “d”, a contratada ficará sujeita à multa resolutória prevista no item 8.6 acima, 
respondendo ainda, cumulativamente, pelas perdas e danos decorrentes. 
  
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
9.1. Integram este Termo de Compromisso de Registro de Preços, independente de 
transcrição: 

•••• Edital Pregão nº 17/2016 e todos os seus Anexos. 
•••• Proposta da Empresa que teve seus preços registrados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
  
10.1. Fica eleito o Foro de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente 
instrumento. 
  
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Termo de 
Compromisso de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para 
um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. 

Brasília/DF, ___ de _______________________ de 2016. 
 
 

  
__________________________________________ 

ROBSON BRAGA DE ANDRADE 
Diretor do SESI/DN 

 
  

___________________________________________ 
xxxxxxx 
Empresa 

Testemunhas: 
 
 
________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
________________________ 
Nome: 
CPF: 


