
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – Menor Preço por Lote 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 2019, nos termos do “Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 
resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 009/2019, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, transcorrido o prazo para 
interposição de recursos e a necessária homologação, SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – SENAI-
DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, com sede na Quadra 104 Sul, Rua SE 
03, Lote 34 A, Palmas - TO, neste ato representado por sua Diretora Regional, Sra. Márcia 
Rodrigues de Paula, resolve lavrar a presente Ata, para REGISTRAR os preços da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame, observadas as condições do edital que integra 
este instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA E PREÇOS REGISTRADOS 
1.1. Empresa: BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ nº: 22.009.329/0001-56, 
com sede Rua Amazonas Nº 82, Loja 02, Vila Brasil, Anápolis - GO, representada neste ato pelo 
seu Proprietário, Sr. Emival da Costa Ramos, CPF nº 071.263.011-20, RG nº 548.976 2º Via 
SSP/GO, compromete-se a fornecer os lotes especificados abaixo, nas condições estabelecidas 
no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas:  
 

LOTE 01 

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Und 

Elevador Pneumático para Motos – Tipo 
01 
Marca: METALVACA 
Modelo: EMCPV-350 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

16 R$ 3.199,00 R$ 51.184,00 

02 Und 

Elevador Pneumático para motos tipo 02 
Marca: BREMEN 
Modelo: 0061.47 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

05 R$ 3.499,00 R$ 17.495,00 

03 Und 

Macaco longo Tipo Jacaré  
Marca: RIBEIRO 
Modelo: MACACO 2T 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

02 R$    869,00 R$   1.738,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 70.417,00 (Setenta mil, quatrocentos e dezessete 
reais). 

 

LOTE 02 

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Und 

Medidor de pressão da bomba de 
combustível analógico 
Marca: KITEST 
Modelo: KA-015/17 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

03 R$      590,00 R$   1.770,00 

02 Und 
Multímetro Automotivo 
Marca: INSTRUTHERM  

10 R$      679,00 R$   6.790,00 



 
Modelo: MDA-232 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

03 Und 

Caneta de Polaridade com voltímetro 
Marca: KITEST 
Modelo: KA-076 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

05 R$      150,00 R$      750,00 

04 Und 

Multímetro com alicate amperímetro 
Marca: MINIPA 
Modelo: ET-3200B 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

05 R$      299,00 R$   1.495,00 

05 Und 

Paquímetro Universal digital 
Marca: DIGIMESS 
Modelo: 100.174BL 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

10 R$      290,00 R$   2.900,00 

06 Und 

Scanner automotivo PDL 5500 
Marca: SUN SNAP-ON 
Modelo: PDL 5600 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

01 R$ 22.795,00 R$ 22.795,00 

07 Und 

Termômetro Portátil 
Marca: FULL GAUGE 
Modelo: PENTA III 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

05 R$      600,00 R$   3.000,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 39.500,00 (Trinta e nove mil e quinhentos reais). 

 

LOTE 07 

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Und 

Máquina de limpeza de bico injetor 
Marca: KITEST  
Modelo: KA-039 MOTO 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

03 R$   1.889,00 R$   5.667,00 

02 Und 

Máquina eletrônica limpeza e teste de 
bicos injetores 
Marca: KXTRON 
Modelo: KX494E 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

04 R$   3.689,00 R$ 14.756,00 

03 Und 

Scanner automotivo  
Marca: TECNOMOTOR 
Modelo: RASTHER III S 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

03 R$ 32.359,00 R$ 97.077,00 

04 Und 

Scanner para motos com injeção 
eletrônica 
Marca: CHIPTRONIC 
Modelo: MOTODIAGLITE 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

05 R$  3.530,00 R$ 17.650,00 

05 Und 

Lâmpada de Ponto Estroboscópica 
Digital  
Marca: SACCH 
Modelo: LPD-M8 

03 R$     470,00 R$   1.410,00 



 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

06 Und 

Kit Chave de Impacto Pneumática 1/2 Pol 
Marca: RIBEIRO 
Modelo: MR002A 
(Especificação conforme proposta comercial 
da Fornecedora). 

03 R$      480,00 R$   1.440,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 07: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A ata de registro de preço terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por 
igual período, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SENAI Tocantins não será 
obrigado 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 DE 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/SENAI autorizar ou não a adesão de terceiros, de que trata 
o item 3.1. 
 
3.3. Caberá à 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 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
4.1. O prazo de entrega do objeto será de acordo com a proposta da fornecedora, que não 
poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento do Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta 
ata de registro de preços. 
 
4.2. A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de Compra.   
 
4.3. A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 
17h00min, em dia de expediente normal. 
 
4.4. Durante a vigência do contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por um 
colaborador designado para esse fim, denominado fiscal administrativo. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

 
4.5. Os objetos deverão ser entregues no endereço abaixo: 

 

 CFP PARAÍSO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/TO, 
situado na APM 01, QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro Nova Fronteira, CEP: 77.600-
000, Paraíso do Tocantins - TO. 

 

 CT GURUPI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/TO, 
situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila Alagoana, CEP: 77.403-170, 
Gurupi - TO. 

 



 
 CETEC ARAGUAÍNA – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

DR/TO, situado na Avenida Dom Emanuel, nº 1347, Bairro Senador, CEP: 77.813-
520, Araguaína - TO. 

 

 CETEC PALMAS – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DR/TO, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, CEP 77.001-
132, Palmas - TO. 

 

 CFP TAQUARALTO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 
situado na Avenida Tocantins, Quadra 09, Lote 06, Setor Morada do Sol, Taquaralto, 
CEP: 77.066-044, Palmas - TO. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Compete ao SENAI-TO: 

 Proporcionar todas as facilidades para que a FORNECEDORA 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 do objeto contratado; 

 Fazer a inspeção do objeto contratado antes e depois da entrega do mesmo; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto fornecido para 
imediata substituição; 

 Informar a FORNECEDORA, 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.  
 

5.2. Compete a FORNECEDORA:  

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

 Providenciar a troca, as suas expensas, dos objetos entregues com defeito de 
fabricação e/ou que não correspondam às especificações solicitadas após notificação 
formal efetuada pelo SENAI - DR/TO; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega, não 
implicando corresponsabilidade ao SENAI - DR/TO ou de seus agentes ou preposto; 

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

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que 
se fizerem na compra/aquisição de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicialmente contratado; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes do fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços; 

 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

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

 Será considerada falta grave o não cumprimento na forma desta Ata de Registro de 
Preços por parte da empresa FORNECEDORA, ficando a mesma sujeita às 
penalidades previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome do SENAI – DR/TO, em hipótese alguma; 

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

 Comunicar previamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição de peça. As peças substituídas deverão ser 
entregues ao fiscal do contrato;  

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

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  



 
6.1. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 

 
6.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos objetos, 
em conformidade com a Cláusula Primeira desta ata de registro de preços. 

 
6.3. 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 deste 
Regional. 
 
6.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome 
da CONTRATADA, após o dia 15 (quinze) do mês subsequente a entrega dos objetos 
contratados, em conformidade com as prerrogativas desta ata de registro de preços e 
mediante a apresentação dos documentos constantes no subitem 6.5. 

 
6.5. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 
 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 

6.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas nesta ata de registro de 
preços.  
 
6.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis regular izar sua 
situação, ou apresentar defesa. 

 
6.8. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 

 
6.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa.  
 
6.10. As notas fiscais deverão ser faturadas de acordo com os dados da unidade 
CONTRATANTE: 
 

 CFP PARAÍSO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/TO, 
CNPJ: 03.777.465/0006-56, situado na APM 01, QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro 
Nova Fronteira, CEP: 77.600-000, Paraíso do Tocantins – TO; 

 

 CT GURUPI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/TO, 
CNPJ: 03.777.465/0003-03, situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila 
Alagoana, CEP: 77.403-170, Gurupi – TO; 

 

 CETEC ARAGUAÍNA – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DR/TO, CNPJ: 03.777.465/0004-94, situado na Av. Dom Emanuel, n°1.347, Bairro 
Senador, CEP: 77.813-520, Araguaína – TO; 

 

 CETEC PALMAS – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DR/TO, CNPJ: 03.777.465/0002-22, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, 
Conjunto 03, Lote 05, CEP 77.001-132, Palmas – TO; 

 

 CFP TAQUARALTO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DR/TO, CNPJ: 03.777.465/0007-37, Avenida Tocantins, Quadra 09, Lote 06, Setor 
Morada do Sol, Taquaralto, CEP: 77.066-044, Palmas – TO. 

 



 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO  
7.1. A ata de registro de preços e os contratos terão como gestor o colaborador: 
 

 Edmundo Stiebler Franco Neto – Gerente do CETEC - Palmas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1. O inadimplemento das obrigações previstas ensejará a aplicação à empresa/fornecedor 
registrado, conforme o caso, das sanções previstas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2019 
SENAI-DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
9.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega do 
objeto. 
 
9.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, sem ônus para o 
SENAI-DR/TO, assistência técnica integral contra defeitos de fabricação e montagem, bem 
como a substituição ou reparo de peças e/ou componentes dos objetos que apresentarem 
defeito, desgastes ou deterioração que não seja correspondente a sua utilização, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. 

 
9.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os documentos necessários 
ao perfeito entendimento e conservação dos objetos contratados, bem como manuais 
técnicos de operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial nº 009/2019 SENAI-DR/TO, seus anexos 
e a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
10.2. 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. 
 
10.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o SENAI-TO 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. 
 
10.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata 
de Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
10.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 
009/2019, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, e com as demais normais 
aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
11.1. A fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando: 

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela 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 SENAI-DR/TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto onerarão verba própria do 
SENAI-TO, consignada em seu orçamento através da seguinte dotação orçamentária: 
 

UNIDADE CENTRO CONTA 

29.04.01.01- Gurupi 
EDUCAÇÃO 

3.03.03.02.02.15 – 
Qualificação - Automotiva 

3.2.01.01.03.001 - Mobiliário em Geral 
 



 
3.2.01.01.03.006 - Máquinas e 

Equipamentos em Gerais 
 

3.1.01.03.02 – Material Didático 

29.05.01.01 - PARAÍSO 
Educação 

3.03.03.02.02.15 - 
Qualificação - Automotiva 

32010103006 - Máquinas e 
Equipamentos em Gerais 

 
3.1.01.03.02 – Material Didático 

29.02.01.01. - Araguaína 
Educação 

3.03.03.04.02.15 - Técnico 
Automotiva 

32010103006 - Máquinas e 
Equipamentos em Gerais 

 
3.1.01.03.02 – Material Didático 

29.03.01.01- Palmas 
Educação - 

3.03.03.04.02.15 - Técnico 
Automotiva 

32010103006 - Máquinas e 
Equipamentos em Gerais 

 
3.1.01.03.02 – Material Didático 

29060101 - 
TAQUARALTO 

Educação 

30303020215 - Qualificação 
– Automotiva 

32010103006 - Máquinas e 
Equipamentos em Gerais 

 
31010302 - Material Didático 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DA FORNECEDORA 
13.1. A FORNECEDORA deverá passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo SENAI conforme procedimento interno do SENAI-DR/TO PS. CP. 01 – itens 
6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO para dirimir eventuais controvérsias 
advindas da utilização do presente instrumento, que não possam ser solucionadas 
administrativamente. 
 
14.2. E por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 testemunhas abaixo assinadas. 

 
Palmas - TO, 24 de setembro de 2019. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

EMIVAL DA COSTA RAMOS 
Proprietário da Branago Comércio de 

Máquinas EIRELI 
 
TESTEMUNHAS: 
NOME:                                                                  NOME: 
CPF:                                                                      CPF: 


