
                                     
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – Menor Preço por Item 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses 
 

Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, nos termos do “Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESI e SENAI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com 
o resultado da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 001/2018, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, transcorrido o prazo para 
interposição de recursos e a necessária homologação, o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob nº 03.777.465/0001-
41, representado neste ato por sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues de Paula, e o 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.777.433/0001-46, representado por seu Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, ambos 
com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 
77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, resolvem lavrar a presente Ata, para REGISTRAR 
os preços da empresa abaixo relacionada e classificada no certame, observadas as condições 
do edital que integram este instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a 
seguir:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA E PREÇOS REGISTRADOS 
1.1. Empresa: C&V REPRESENTAÇÕES PROMOCIONAL E TEXTIL EIRELI, CNPJ nº: 
30.223.548/0001-61, com sede na Quadra C 10 Lote 2/3 Apartamento nº 804, Edif Di 
Cavalcanti, Taguatinga Centro, CEP: 72.010-100, Brasília-DF, representada neste ato por seu 
Proprietário, Sr. Cleber Barros Gomes, inscrito no CPF nº 584.217.001-97 portador do RG nº 
1370796 SSP/DF, compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições 
estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 

 

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

02 Und 
Caneta Retrátil Semi Metal 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

5.000 R$     1,50 R$    7.500,00 

04 Und 

Kit Estojo Para Caneta - Material Em Papelão 
Resistente Contendo 1 Caneta Metálica Com Detalhes 
Cromados Na Cor Azul 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

1.000 R$    15,50 R$  15.500,00 

05 Und 
Kit Estojo - Material Em Papelão Resistente, Para 1 
Canivete E 1 Caneta 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

1.000 R$    25,00 R$  25.000,00 

11 Und 
Mochila Carrinho 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

500 R$  195,00 R$  97.500,00 

12 Und 
Mochila Kaiak Em Tactel 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

20.000 R$      8,50 R$ 170.000,00 

13 Und 
Mochila Saco Em Nylon 210 Resinado 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

20.000 R$      9,00 R$ 180.000,00 

18 Und 
Toalha 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

4.000 R$      5,90 R$   23.600,00 

19 Und 
Chaveiro Trena Personalizado 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

5.000 R$      2,84 R$   14.200,00 

27 Und 
Caneca 500 ml 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

2.000 R$    13,50 R$   27.000,00 

29 Und 
Squeeze Personalizado 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

15.000 R$      2,70 R$   40.500,00 

31 Und 
Pen Drive Em Couro Sintético Com Imã 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

500 R$     30,00 R$   15.000,00 

32 Und 
Porta-Cartão 
(Conforme proposta da Fornecedora) 

2.000 R$      6,80 R$   13.600,00 

34 Und 
Braçadeira para Celular e/ou para Objeto Tocador de 
Áudio Digital e/ou Armazenador de Dados 

3.000 R$    13,20 R$  39.600,00 



                                     
 

(Conforme proposta da Fornecedora) 

Valor Global de R$ 669.000,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil reais). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESI-DR/TO e SENAI-
DR/TO não serão obrigados a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para contratação pretendida, sendo assegurado à beneficiária 
do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser objeto de adesão por outro 
Serviço Social Autônomo. 
 
3.2. Caberá ao Órgão Gerenciador/SESI/SENAI autorizar ou não a adesão de terceiros, de que 
trata o item acima. 
 
3.3. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas. 
 
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
4.1. O prazo de entrega dos objetos deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias corridos, a 
contar do recebimento do pedido de compra enviado pelo SESI-DR/TO e/ou pelo SENAI-
DR/TO, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela 
fornecedora. 
 
4.2. Os materiais deverão ser entregues em caixas identificadas com nomes detalhados e 
na quantidade de cada item, observando as especificações dos mesmos. 
 
4.3. Os horários para entrega serão das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dia de expediente 
normal (segunda a sexta-feira). 
 
4.4. Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações; e 
 
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias – contados a partir do 
recebimento provisório – após a verificação da qualidade e da quantidade dos objetos e 
consequente aceitação.   

 
4.5. Os materiais a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços abaixo 
especificados, conforme descrito no pedido de compras. A entrega dos materiais descritos 
nesta ata de registro de preços deverá ser acompanhada pelo respectivo responsável pelo 
recebimento, que deverá ser avisado, com antecedência mínima de 01 (um) dia, do dia e 
horário que serão entregues os materiais, por meio dos contatos disponibilizados abaixo: 
 

a) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, CNPJ: 
03.777.465/0001-41, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Nº 34-A, 2º andar, Plano 
Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Palmas–TO. 



                                     
 

Responsável pelo recebimento: Géssyca Praxedes Almeida Silva – Assistente 
Administrativo, telefone: (63) 3229-5751; 

 
b) SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0001-46, 

situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Nº 34-A, 3º andar, Plano Diretor Sul, Edifício 
Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Palmas–TO. Responsável pelo 
recebimento: Géssyca Praxedes Almeida Silva – Assistente Administrativo, telefone: 
(63) 3229-5751; 
 

c) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/TO, CNPJ: 
03.777.465/0002-22, situado na 201 Norte Av. LO 04 Conj. 3 Lt. 05 – A, Plano Diretor 
Norte - CEP -77.001-132, Palmas-TO. Responsável pelo recebimento: Maristela 
Santos de Moraes – Técnico Administrativo – (63) 3229-5658; 

 
d) SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0002-27, 

situado na Rua SE 05, LT 02, S/N, 104 SUL, CEP-77.020-018, Palmas-TO.  
Responsável pelo recebimento: Fabyana Candido Teles – Técnico Administrativo, 
telefone: (63) 3229-5623; 

 
e) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO - CNPJ: 

03.777.465/0007-37, situado na Avenida Tocantins, 06-A, Quadra 09, Setor Morada do 
Sol, Taquaralto, CEP: 77.066-044, Palmas–TO.  Responsável pelo recebimento: Cleici 
Mara Nubeli da Silva – Assistente Administrativo, telefone: (63) 3225-1800; 

 
f) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO - CNPJ: 

03.777.465/0006-56, situado na R. Residencial 06, Quadra 26, APM 01, S/N, 
Loteamento Nova Fronteira, CEP: 77.600-000, Paraíso do Tocantins–TO.  
Responsável pelo recebimento: Islaine Ariane Torres e Silva – Assistente 
Administrativo, telefone: (63) 3361-3030; 

 
g) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO - CNPJ: 

03.777.465/0003-03, situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 161, Vila 
Alagoana, CEP: 77.403-170, Gurupi–TO.  Responsável pelo recebimento: Ricardo 
Rosa Leal – Técnico Administrativo, telefone: (63) 3311-1161; 

 
h) SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0004-99, 

situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 161, Vila Alagoana, CEP: 77.403-170, 
Gurupi–TO. Responsável pelo recebimento: Thaís Dias – Assistente Administrativo, 
telefone: (63) 3311-1168; 

 
i) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/TO, CNPJ: 

03.777.465/0004-94, situado na Av. Dom Emanuel, 1347, Bairro Senador, CEP: 
77.813-520, Araguaína-TO. Responsável pelo recebimento: Jaqueline Costa Tavares – 
Técnico Administrativo, telefone: (63) 3549-2504; 

 
j) SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0003-08, 

situado na Rua Fortaleza, QD 48, lt01, nº010, Bairro Cimba, CEP-77824-340, 
Araguaína-TO. Responsável pelo recebimento: Rojânio Martins Silva – Técnico 
Administrativo, telefone: (63) 3412 - 7476. 

 
4.6. A falta do material cujo fornecimento incumbe à detentora do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 
objeto deste instrumento e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome da 
CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais contratados, em 



                                     
 

conformidade com as prerrogativas desta Ata de Registro de Preços e mediante a 
apresentação dos documentos constantes do item 5.6.  
 
5.2. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida após o recebimento do material. 
 
5.3. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos materiais, 
em conformidade com a Cláusula Primeira desta ata de registro de preços. 
 
5.4. As faturas/notas fiscais de VENDA deverão ser faturadas em conformidade com o pedido 
de compra, em nome do SESI–DR/TO ou do SENAI–DR/TO, conforme os dados abaixo: 
 

a) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO 
REGIONAL DO TOCANTINS – SENAI-DR/TO, CNPJ: 03.777.465/0001-41, situado na 
Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Nº 34 A, 2º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Armando 
Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Palmas–TO. 
 
b) SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO 
TOCANTINS – SESI-DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0001-46, situado na Quadra 104 Sul, 
Rua SE 3, Nº 34 A, 3º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 
77.020-016, Palmas–TO. 

 
5.5. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna destes 
Regionais. 
 
5.6. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes documentos, 
devidamente atualizados de acordo com a data do pagamento de cada nota fiscal: 
 

a) Certidão Negativa de Tributos Federais; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica Federal - 
para pessoa jurídica. 

 
5.7. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto 
contratado as mesmas condições de habilitação exigidas nesta ata de registro de preços. 
 
5.8. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato/Ata de 
Registro de Preços, a Contratada/Fornecedora será notificada por escrito, para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 

 
5.9. O prazo constante do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SESI-DR/TO e do 
SENAI-DR/TO. 

 
5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, os 
CONTRATANTES adotarão as medidas necessárias à Rescisão Contratual/Ata de Registro de 
Preços, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
Contratada/Fornecedora a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. A Gestão da Ata de Registro de Preços será realizada pela colaboradora Klébia Pontes 
Fernandes – Gerente da Unidade de Marketing – UNIMARKETING. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. Compete ao SESI-DR/TO e ao SENAI-DR/TO: 



                                     
 

 

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratadas; 

 Proceder ao pagamento em conformidade com o objeto do pedido de compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos materiais contratados; 

 Fazer a inspeção dos materiais contratados antes e depois da entrega dos mesmos; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos materiais fornecidos para 
imediata substituição; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição do 
fornecimento contratado; 

 Efetuar o pagamento na forma desta ata de registro de preços; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
7.2. Das obrigações da CONTRATADA: 

 Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo e as 
especificações constantes desta ata de registro de preços; 

 Providenciar a troca, as suas expensas, dos materiais entregues com defeito de 
fabricação e/ou que não correspondam às especificações solicitadas; 

 Nos casos em que houver necessidade de substituição do material, a CONTRATADA 
terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos após o envio da solicitação de troca para 
trocá-lo, sendo que as despesas com frete e demais tributos (imposto, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) ficará por conta da CONTRATADA; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente aos CONTRATANTES ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega, não 
implicando corresponsabilidade aos CONTRATANTES ou de seus agentes ou 
prepostos; 

 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, taxas, 
fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos materiais adquiridos; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes do fornecimento do objeto desta ata de registro de preços; 

 Manter durante toda a vigência da ata de registro de preços as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento, dos materiais contratados; 

 Será considerada falta grave o não cumprimento na forma desta ata de registro de 
preços por parte da empresa CONTRATADA, ficando a mesma sujeita às penalidades 
previstas nesta ata; 

 Não assumir qualquer despesa em nome dos CONTRATANTES, em hipótese alguma; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente ao Fiscal, a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências cabíveis; 

 Comunicar previamente ao fiscal indicado pelos CONTRATANTES, a necessidade de 
qualquer substituição de material. Os materiais substituídos deverão ser entregues ao 
Fiscal;  

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, mão de obra, transporte e o que mais for 
necessário para a completa e perfeita entrega dos materiais contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no Edital de Pregão Presencial nº 
001/2018 SESI/SENAI-DR/TO, Processo Licitatório nº 002/2018 SESI/SENAI-DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº 001/2018 SESI/SENAI-DR/TO, seus 
anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
9.2. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o 
preço registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver 
preços mais vantajosos. 



                                     
 

 
9.3. A Ata para Registro de Preços não obriga o SESI/SENAI-DR/TO a firmar contratação na 
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição/contratação do 
objeto, obedecida a legislação pertinente sendo assegurada preferência de fornecimento a 
detentora do registro, em igualdade de condições. 
 
9.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata 
para Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
9.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 
001/2018, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e com as demais 
normas aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1. A Fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando: 
 

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado; 
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESI/SENAI-DR/TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, através 
de seu Proprietário, juntamente com a Diretora Regional do SENAI-DR/TO e o Superintendente 
do SESI-DR/TO.   
 
Palmas-TO, 10 de agosto de 2018.  
 
 
 
 

MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA 
Diretora Regional do SENAI- DR/TO 

Contratante 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

Contratante 

 
 

CLEBER BARROS GOMES  
C&V Representações  

Promocional e Textil EIRELI  
Fornecedora 

TESTEMUNHAS: 
Nome: 
CPF: 
 
Nome: 
CPF: 
 


