
                                             
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – Menor Preço Global 

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

Aos quinze 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 006/2018, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, transcorrido o prazo para interposição 
de recursos e a necessária homologação, 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, e 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, ambos com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, 
Quadra 104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-016, 
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: M R DA CUNHA ME, CNPJ nº: 12.286.080/0001-72, com sede na PC Brasília, 
S/N, Posto Brasília, Sala B, Centro, CEP: 77.640-000, Tocantínia/TO, representada neste ato 
pela Sra. Magda Maria Rodrigues, inscrito no CPF nº 516.056.001-72, portadora do RG nº 
1.292.675 SSP/II/DF, compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições 
estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 

 

ITEM 
CARDÁPIO E QUANTIDADE 
ESTIMADA POR PESSOA 

VALOR 
POR 

PESSOA 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
(POR ANO) 
EVENTOS 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
(POR ANO) 
PESSOAS 

VALOR 
TOTAL 

01 

Coffe Break I 
 
- 1 tipo de bolo (milho, fubá, 
mandioca ou arroz) – mínimo 60g; 
- 3 tipos de salgados assados - 
mínimo 06 unidades; 
 
Bebidas: 
- 2 tipos de sucos naturais com e 
sem açúcar (acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificadas mínimo 200 ml; 
- Café com e sem açúcar (servidos 
em garrafas térmicas e em inox – 
devidamente identificadas) – mínimo 
50 ml. 

R$ 13,88 37 1.500 R$ 20.820,00 

02 

Coffe Break II 
 
- 2 tipos de bolo (milho, fubá, 
mandioca ou arroz) mínimo 60g; 
- 3 Mini Pão de queijo mínimo 50g 
unidade;  
- Torta salgada assada mínimo 50g. 
 
Bebidas: 

R$ 16,39 41 1.000 R$ 16.390,00 



                                             
 

- 2 tipos de sucos naturais com e 
sem açúcar (acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificadas mínimo 200 ml; 
- Café com e sem açúcar (servidos 
em garrafas térmicas e em inox 
devidamente identificadas) mínimo 
50 ml; 
- Leite quente (servido em garrafa 
térmica e em inox – devidamente 
identificada) - mínimo 200 ml. 

03 

Café da Manhã I  
 
- 3 Mini Pão de queijo mínimo 50g 
unidade;  
- 2 Mini Pão Francês mínimo 25g 
unidade; 
- Cuscuz de milho- mínimo 150g por 
pessoa; 
- 1 tipo de bolo (milho, fubá, 
mandioca ou arroz) mínimo 60g; 
- 2 tipos de frutas (mamão e melão), 
mínimo 120g de frutas frescas 
servidas cortadas/ fatiadas; 
-  Presunto Fatiado mínimo 50g; 
- Queijo Mussarela Fatiado mínimo 
50g; 
- Requeijão cremoso tradicional 
(servido em recipiente de inox ou 
vidro devidamente identificado) 
mínimo 10g; 
- Manteiga (servido em 
manteigueira)- mínimo 5g; 
 
Bebidas: 
- 2 tipos de sucos naturais com e 
sem açúcar (acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificadas mínimo 200 ml; 
- Café com e sem açúcar (servidos 
em garrafas térmicas e em inox 
devidamente identificadas) mínimo 
50 ml; 
- Água quente (servida em garrafa 
térmica e em inox devidamente 
identificada) - mínimo 150 ml; 
- Leite integral em pó mínimo 15g; 
- Achocolatado pó mínimo 15g; 
- Iogurte sabor fruta (morango, coco, 
ameixa ou banana), servido em jarra 
de vidro devidamente identificada 
mínimo 100 ml; 
- Água com e sem gás mínimo 200 
ml.  

R$ 17,59 91 1.000 R$ 17.590,00 

04 Café da Manhã II  R$ 18,32 96 1.000 R$ 18.320,00 



                                             
 

 
* 2 Mini- Pão francês- mínimo 25g 
unidade; 
* 2 Mini- sanduíches (feito com pão 
francês fatiado ou pão de batata) - 
mínimo 25g unidade; 
* Biscoito de queijo mínimo 04 
unidades; 
* Biscoito Amanteigado - mínimo 04 
unidades; 
* Mini Enroladinho de queijo mínimo 
04 unidades; 
* 2 tipos de bolo (cenoura com 
cobertura de chocolate, bolo 
formigueiro, mandioca ou bolo de 
milho) - mínimo 60g; 
* 3 tipos de frutas (mamão, melão e 
banana, servidas cortadas/fatiadas) 
mínimo 120g frutas frescas; 
* Manteiga (servida em 
manteigueira) - mínimo 5g; 
* Geléia de morango - mínimo 10g; 
* Queijo frescal cortado/fatiado 
mínimo 02 fatias; 
* Cereal de milho mínimo 40g; 
* Granola mínimo 40g; 
* Presunto fatiado mínimo 50g;  
* Queijo Mussarela fatiado mínimo 
50g;  
* Peito de Peru defumado fatiado 
mínimo 50g; 
* Requeijão Cremoso tradicional 
(servido em recipiente de vidro ou 
inox devidamente identificado) 
mínimo 10g; 
* Ovos de galinha mexidos mínimo 
50g; 
* Biju com manteiga mínimo ½ biju; 
* Empadão de Frango ou torta 
salgada assada mínimo 50g. 
 
Bebidas:  
* Água com e sem gás - mínimo 200 
ml; 
* 3 tipos de Sucos Naturais com e 
sem açúcar (acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificadas - mínimo 200 ml; 
* Chá em sachê (erva cidreira, 
canela, camomila, chá mate etc.) 
mínimo 1 sachê; 
* Água quente (servida em garrafa 
térmica e em inox devidamente 
identificada) mínimo 200 ml; 
* Chocolate quente (servido em 
garrafa térmica e em inox 



                                             
 

devidamente identificada) mínimo 
200 ml; 
* Café com e sem açúcar (servido 
em garrafas térmicas e em inox 
devidamente identificadas) - mínimo 
50 ml; 
* Leite quente (servido em garrafa 
térmica e em inox– devidamente 
identificada) - mínimo 200 ml; 
* Leite integral em pó mínimo 15g; 
* Achocolatado em pó mínimo 15g; 
* Iogurte sabor fruta (morango, 
coco, ameixa ou banana servido em 
jarra de vidro devidamente 
identificada) - mínimo 100 ml. 

05 

Coquetel - Tipo I  
 
* canapés (com diversidade em 
recheios) - mínimo 06 unidades; 
* salgados fritos (com diversidade 
em recheios) - mínimo 06 unidades; 
* salgados assados (com 
diversidade em recheios) - mínimo 
06 unidades; 
* Mini espetinho frito (ex: file bovino 
com bacon, frango com bacon) 
mínimo 04 unidades; 
* Torta doce (sabor: Ex: limão, 
maracujá, cupuaçu, morango etc.) 
mínimo 100g; 
* água mineral com e sem gás – 
mínimo 200 ml; 
* Refrigerante Light e normal 
(embalagens de 2 litros, sabores: 
cola e guaraná - servidos em jarras 
de vidro devidamente identificadas) 
mínimo 200 ml; 
* Sucos Naturais com e sem açúcar 
- 02 sabores (acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro – devidamente 
identificados mínimo 200 ml; 
* Salada de Frutas (com variedades 
de frutas e leite condensado, 
servido à parte em recipiente de 
vidro ou inox) mínimo 300 ml ou 
espetinho de frutas com variedades 
de no mínimo 4 (quatro) frutas 1 por 
pessoa; 
* Sanduíche natural 1 por pessoa. 

R$ 27,72 121 1.500 R$ 41.580,00 

06 

Coquetel - Tipo II 
 
* canapés (com diversidade em 
recheios) - mínimo 04 unidades; 
* salgados fritos (com diversidade 
em recheios) - mínimo 04 unidades; 
* salgados assados (com 

R$ 27,96 112 1.500 R$ 41.940,00 



                                             
 

diversidade em recheios) - mínimo 
04 unidades; 
* Finger foods (ex: escondidinho, 
rondelli, bobó de frango ou de 
camarão) mínimo 200g; 
* Mini espetinho frito (ex: file bovino 
com bacon, frango com bacon) 
mínimo 04 unidades; 
* Petiscos (amendoim japonês, 
azeitona, etc) - mínimo 100g; 
* 01 Tipo de sobremesa; Ex: Torta 
doce (sabor: Ex: limão, maracujá, 
cupuaçu, morango etc.) - mínimo 
100g, sorvete mínimo 150g, mousse 
mínimo 150g; 
* água mineral com e sem gás - 
mínimo 200 ml; 
* Refrigerante Light e normal 
(embalagens de 2 litros, sabores: 
cola e guaraná - servidos em jarras 
de vidro devidamente identificadas) 
mínimo 200 ml; 
* Sucos Naturais com e sem açúcar 
(02 sabores: acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificados - mínimo 200 ml; 
* Salada de Frutas (com variedades 
de frutas e leite condensado, 
servido à parte em recipiente de 
vidro ou inox) mínimo 300 ml ou 
espetinho de frutas com variedades 
de no mínimo 4 (quatro) frutas 1 por 
pessoa; 
* Sanduíche natural 1 por pessoa. 

07 

Almoço / Jantar Tipo I –  
 
* 2 Tipos de Saladas (ex: salada 
tropical, salpicão, salada de folhas) - 
mínimo 120g; 
* 2 Tipos de Molho (ex: molho de 
limão e azeite, molho shoyo, molho 
de mel e mostarda - servidos à parte 
em recipiente de vidro ou inox) - 
mínimo 10 ml; 
* 2 Tipos de Carne: - mínimo 200g; 
- bovina (picanha, filé mignon) 
- aves (frango, peru) 
* 2 Tipos de Acompanhamentos 
arroz (ex: branco, com brócolis, com 
castanha) mínimo 50g, batatas (ex: 
purê, sauté)- mínimo 150g, cremes, 
legumes- mínimo 100g; 
* Massas – (spaguetti, lasanha, 
nhoque, panqueca, penne, rondelli, 
talharim) mínimo 150g; 
* 2 Tipos de Sobremesas: mínimo 

R$ 32,78 17 1.000 R$ 32.780,00 



                                             
 

150g; 
- sorvete (sabores: creme, 
chocolate, flocos, com banana 
flambada); 
- mousse (de limão, chocolate, 
maracujá); 
- pudim de leite condensado; 
* água mineral com e sem gás 
mínimo 200 ml; 
* Refrigerante Light e normal 
embalagens de 2 litros, (sabores 
cola e guaraná - servidos em jarras 
de vidro – devidamente 
identificadas) mínimo 200 ml; 
* Sucos Naturais com e sem açúcar 
(02 sabores: acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificados - mínimo 200 ml. 

08 

Almoço / Jantar Tipo II  
 
* 2 Tipos de Salada (ex: salada 
tropical, salpicão, salada de folhas) - 
mínimo 120g; 
* 2 Tipos de Molho (ex: molho de 
limão e azeite, molho shoyo, molho 
de mel e mostarda - servido à parte 
em recipiente de vidro ou inox) 
mínimo 10 ml; 
* 2 Tipos de Carnes mínimo 200g; 
-bovina (ex: picanha, filé mignon).  
-aves (ex: frango, peru). 
-Peixes (de água doce: dourado, 
pirarucu, tucunaré, fidalgo), (de 
água salgada: linguado, arenque, 
atum, robalo, bacalhau e salmão). 
* 2 Tipos de Acompanhamentos – 
arroz (ex: branco, com brócolis, com 
castanha) mínimo 50g, batatas (ex: 
purê, sauté) - mínimo 150g, cremes, 
legumes- mínimo 100g; 
* 2 Tipos de Sobremesas: Ex: - 
mínimo 150g; 
- sorvete (sabores: creme, 
chocolate, flocos, com banana 
flambada) 
- mousse (de limão, chocolate, 
maracujá); 
- pudim de leite condensado. 
* água mineral com e sem gás 
mínimo 200 ml; 
* Refrigerante Light e normal 
(embalagens de 2 litros, sabores: 
cola e guaraná - servidos em jarras 
de vidro devidamente identificadas) 
mínimo 200 ml; 
* Sucos Naturais com e sem açúcar 

R$ 36,60 19 710 R$ 25.986,00 



                                             
 

(02 sabores: acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificados - mínimo 200 ml. 

09 

Petit Four  
 
* 3 variedades de Petit four doces 
05 unidades; 
* 3 variedades de Petit four 
salgados 05 unidades; 
* Chá em sachê (ex: erva cidreira, 
canela, camomila, chá mate) - 
mínimo 02 unidades de sachê por 
pessoa; 
* Água quente (em garrafa térmica e 
em inox devidamente identificada) 
mínimo 200 ml; 
* Café com e sem açúcar (servidos 
em garrafa térmica e em inox 
devidamente identificadas) mínimo 
50 ml; 
* Refrigerante Light e normal 
(embalagens de 2 litros, sabores: 
cola e guaraná - servidos em jarras 
de vidro devidamente identificadas) 
mínimo 200 ml; 
* Sucos Naturais com e sem açúcar 
(02 sabores: acerola, abacaxi com 
hortelã, goiaba ou caju), servidos 
em jarras de vidro devidamente 
identificados - mínimo 200 ml. 

R$ 11,98 30 300 R$ 3.594,00 

Valor Global de R$ 219.000,00 (Duzentos e dezenove 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 o 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 FORNECIMENTO E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
4.1. A organização do espaço, os utensílios domésticos, bebidas e equipe de apoio deve 
ser organizada e estar apta para a prestação dos serviços em até 01 (uma) hora de 
antecedência do horário marcado para a realização do evento.  
 
4.2. As contratações do serviço de Buffet serão realizadas através do Pedido de Compra. 
Antes da formalização do Pedido de Compra, a unidade solicitante deverá consultar 
formalmente (via email) a UNIAD / Central de contratos sobre a disponibilidade do quantitativo 
constante da Ata de Registro de Preço. 

 
4.3. A unidade solicitante deverá efetuar as suas contratações de serviço de Buffet através 
do Pedido de Compra com antecedência mínima de: 

 

 24 horas antes do evento quando Coffe Break, Café da Manhã ou Petit Four; 

 48 horas antes do evento quando Coquetel, Almoço ou Jantar. 
 

4.4. A quantidade de pessoas por evento será informada no pedido de compra e não deverá 
ser inferior a 10 (dez) pessoas. 
 
4.5. A empresa contratada deverá disponibilizar equipe de apoio para a prestação dos 
serviços de Buffet. 
 
4.6. Em relação à quantidade de garçons por evento, a CONTRATADA deverá disponibilizá-
los, conforme demanda dos CONTRATANTES. 
 
4.7. A CONTRATADA deverá dispor de seus garçons devidamente uniformizados, devendo 
os mesmos trajar uniforme completo da empresa CONTRATADA, sapato e cinto. 
 
4.8. A Contratada deverá utilizar somente gêneros alimentícios, materiais e utensílios de 
boa qualidade, em bom estado de conservação e livres de contaminação. 

 
4.9. O cardápio poderá ser negociado, a título de substituição de alguns itens, diretamente 
com o colaborador do SESI – DR/TO e/ou do SENAI – DR/TO responsável pela solicitação, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes do evento quando Coffe Break, 
Café da Manhã ou Petit Four e 48 (quarenta e oito) horas antes do evento quando Coquetel, 
Almoço ou Jantar, contanto que não altere o valor do cardápio escolhido. 

 
4.10. O chá deve ser servido em sachês. 

 
4.11. O adoçante deve acompanhar todos os serviços, devido aos componentes do cardápio, 
sem açúcar. 

 
4.12. Os salgados deverão ser feitos no dia do evento e servidos quentes (para os salgados 
desse tipo). 

 
4.13. Os sucos naturais devem ser servidos gelados e em jarras de vidro – devidamente 
identificadas. 
 
4.14. Os alimentos devem ser acondicionados em recipientes fechados ou perfeitamente 
cobertos, de forma que não haja deslocamento dos mesmos quando transportados. O 
transporte deve ser realizado em veículo fechado e em boas condições de higiene.  

 
4.15. Durante a prestação dos serviços, a empresa contratada deverá manter no local, um 
funcionário / responsável pela coordenação da prestação dos serviços, devidamente 
uniformizado e em atendimento as normas da ANVISA (Resolução- RDC nº 216/2004- site: 
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf) devendo o mesmo 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf


                                             
 

estar devidamente identificado pela logomarca da empresa no uniforme ou pelo uso de crachá. 
Poderá ser dispensada a permanência do responsável pela coordenação da prestação dos 
serviços quando a CONTRATANTE considerar pertinente. 

 
4.16. A CONTRATADA deverá manter todos os seus funcionários/prestadores de serviços 
devidamente uniformizados e em atendimento as normas da ANVISA (Resolução- RDC nº 
216/2004- site: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf). 

 
4.17. Após a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá retirar seus utensílios e deixar 
o local organizado e limpo. 

 
4.18. Os serviços poderão ocorrer de segunda a sexta-feira, em finais de semana e feriados, 
nos horários previamente estabelecidos pelo Solicitante. 

 
4.19. As frutas e os sabores dos sucos serão mediante escolha do SESI – DR/TO e do 
SENAI – DR/TO. 

 
4.20. Os alimentos deverão ser entregues nos locais e horários definidos pelo SESI – DR/TO 
e SENAI – DR/TO. 

 
4.21. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA todo o material necessário à prestação 
dos serviços, como por exemplo, os utensílios, guardanapos de pano ou papel (a ser escolhido 
pelos CONTRATANTES), copos de vidro ou descartáveis, taças de vidro transparente, 
bandejas, pratos, talheres, toalhas para mesa etc. 

 
4.22. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA a equipe de apoio, como garçons, 
cozinheiros, copeiros etc. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços contratados, 
em conformidade com as prerrogativas desta ata de registro de preços. 
 
5.2. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser emitidas do dia 01 até o dia 20 do mês. 

 
5.3.  A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE SERVIÇO, em conformidade com o objeto 
desta Ata de Registro de Preços.  

 
5.4. A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna destes 
Regionais. 
 
5.5. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes documentos, 
em vigência na 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. 
 
5.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à vigência desta Ata de 
Registro de Preços as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de licitação.  
 
5.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução da Ata de Registro 
de Preços, a Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 

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

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf


                                             
 

 
5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, os 
CONTRATANTES adotarão as medidas necessárias ao cancelamento da Ata de Registro de 
Preços, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a 
ampla defesa.  

 
5.10. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em nome do SESI – DR/TO E 
SENAI – DR/TO, de acordo com cada pedido de compra, conforme os dados das unidades 
contratantes abaixo:  
 

 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. 
NOME FANTASIA: SESI- DR/TO (SEDE). 
CNPJ: 03.777.433/0001-46. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 
ENDEREÇO: 104 SUL, RUA SE 03, CONJ. 02, Nº 34-A, 3º ANDAR. 
CEP: 77020-016. 

  

 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL - 
SENAI. 
NOME FANTASIA: SENAI- DR/TO (SEDE). 
CNPJ: 03.777.465/0001-41. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 
ENDEREÇO: 104 SUL, RUA SE 03, CONJ. 02, Nº 34-A, 2º ANDAR. 
CEP: 77020-016. 

 

 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
SENAI. 
NOME FANTASIA: SENAI - DR/TO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA - CETEC PALMAS. 
CNPJ: 03.777.464/0002-22. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 
ENDEREÇO: QUADRA 201 NORTE, AV. LO 04, CONJUNTO 03, LOTE 05. 
CEP: CEP 77.001-132. 

 

 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI.  
NOME FANTASIA: SESI - DR/TO - UNIDADE OPERACIONAL DO SESI. 
CNPJ: 03.777.433/0002-27. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 
ENDEREÇO: 104 SUL, RUA SE 05, LT. 02. 
CEP: 77020-018. 
 

 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
SENAI. 
NOME FANTASIA: SENAI - DR/TO - CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – CFP TAQUARALTO. 
CNPJ: 03.777.465/0007-37. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 
ENDEREÇO: AVENIDA TOCANTINS, QUADRA 09, LOTE 06, SETOR 
MORADA DO SOL, TAQUARALTO – PALMAS/TO. 
CEP: 77.066-044. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
6.1. A gestão da ATA ficará a cargo da Gerente Administrativa da UNIAD, senhora Maria do 
Socorro Lira Cardoso. 
 
6.2. A execução do pedido de compra dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um 
colaborador de cada unidade, do SESI - DR/TO e do SENAI - DR/TO. 



                                             
 

 
6.3. Será eleito um colaborador em cada unidade para fiscalizar os pedidos realizados pela 
unidade em que está lotado, conforme a relação de fiscais abaixo: 
 

 SENAI: 
Diretoria Regional – Anésia Teixeira Barbosa; 
Unidade de Educação, Tecnologia e Inovação - Michelly Moreira de Carvalho; 
Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - Angeli Morais Leite de Sousa; 
Unidade de Marketing e Relações com o Mercado- Géssyca Praxedes Almeida Silva; 
Centro de Educação e Tecnologia de Palmas-CETEC – Maristela Santos de Morais; 
Centro de formação Profissional – CFP Taquaralto - Cleici Mara Nubeli da Silva. 
   

 SESI: 
Superintendência Regional – Priscila Gonçalves Ferreira;  
Unidade Executiva de Negócio – Hornams Sousa Santana; 
Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - Talita Evangelista Da Silva; 
Unidade de Marketing e Relações com o Mercado - Géssyca Praxedes Almeida Silva;  
Unidade Operacional de Palmas- Geovanna Dias Santos. 
 

 CORPORATIVO:  
Diretoria Corporativa – Larissa Simão; 
Unidade Administrativa – Maria do Socorro Lira Cardoso;  
Unidade de Tecnologia da Informação – Calebe Araújo Santos; 
Unidade de Gestão de Pessoas – Anny Rachel Queiroz de Alencar; 
Unidade de comunicação - Monica Muniz. 

 
6.4.  O fiscal da ATA deverá comunicar imediatamente a gestora qualquer problema que venha 
acontecer durante a execução dos serviços, com vista aos alinhamentos cabíveis sem prejuízo 
para as partes. 
 
6.5. Ao fiscal da ATA incumbirá o acompanhamento da execução dos serviços, determinando 
à empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do objeto 
contratado, bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando-as a 
gestora. 

 
6.6.  O fiscal da ATA deverá encaminhar a portaria das referidas localidades autorizando a 
execução dos serviços programados para feriados e finais de semana até às 14 (catorze) horas 
do dia útil anterior ao dia programado para execução dos trabalhos.  

 
6.7.  Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após o recebimento e conferências dos 
serviços prestados. 

 
6.8.  O Acompanhamento e recebimento dos serviços ficarão a cargo do Fiscal da ATA, o qual 
deverá fazer o check-list de todo o serviço contratado, conforme o pedido de compra, na 
entrega e no recebimento dos serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. Compete ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO: 
 

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

 Proceder aos pagamentos dos serviços prestados em conformidade com o objeto de 
cada pedido de compra; 

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados; 

 Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas durante a 
execução dos serviços prestados, para que seja providenciada a imediata correção; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 



                                             
 

 
7.2. Das obrigações da FORNECEDORA: 

 

 Atender as autorizações previamente encaminhadas no prazo estipulado nesta ata; 

 Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda a execução 
da ata de registro de preços; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a CONTRATADA às 
sanções previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome destes Regionais, em hipótese alguma; 

 Prestar os serviços de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as atividades 
exercidas no local; 

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

 Providenciar pessoal habilitado necessário à execução dos serviços até o cumprimento 
integral da ata de registro de preços; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente aos 
CONTRATANTES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata 
de registro de preços; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer 
com seus empregados, ou caso esses provoquem acidentes que prejudique os 
servidores dos CONTRATANTES; 

 A CONTRATADA deverá manter devidamente limpos os locais onde os serviços forem 
realizados; 

 Fornecer toda a estrutura de Buffet, instrumentos, equipamentos, utensílios, mão de 
obra, transporte e o que mais for necessário para a completa e perfeita execução dos 
serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos 
custos dos serviços; 

 Nos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusos todas as despesas de custo, 
seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra 
natureza para a efetivação da prestação dos serviços objeto deste instrumento; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que se 
fizerem necessários nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
objeto contratual; 

 Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento dos regulamentos de licitações e 
contratos do SESI e SENAI, atender as especificações e regulamentações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (http://www.anvisa.gov.br); 

 Responder civilmente por danos causados por intoxicação alimentar, além de outros 
eventuais danos causados aos CONTRATANTES e/ou a terceiros, em decorrência da 
execução do objeto contratual; 

 A CONTRATADA deverá dispor, igualmente, de todo o equipamento de apoio necessário 
para a realização dos eventos, tais como: 

 
o travessas de inox ou porcelana branco (sem trincas ou lascas); 
o jarras de inox ou vidro fino transparente cristal para o serviço de refrigerante, 

água, samovar/bule (sem trincas ou lascas – devidamente identificadas); 
o xícaras/pires de porcelana branco (sem trincas ou lascas); 
o talheres completo em inox; 
o travessas para o serviço de ENTRADAS em inox; 
o cumbucas porcelana branco (sem trincas ou lascas) ou inox (recipiente);  
o taças em vidro transparente cristal (sem trincas ou lascas); 
o pratos de sobremesa em porcelana branca (sem trincas ou lascas); 
o pratos para almoço, jantar e sobremesa em porcelana branca (sem trincas ou 

lascas); 
o taças em vidro transparente cristal para o serviço de refrigerantes, sucos e 

água (sem trincas ou lascas); 
o mesas de aparador de buffet;  

http://www.anvisa.gov.br/


                                             
 

o toalhas para mesas de aparador de buffet; 
o guardanapos brancos tamanho grande descartáveis para o serviço de 

ENTRADA; 
o guardanapos em tecido, cor a ser escolhida pelos CONTRATANTES, conforme 

o evento, para o serviço de almoço, jantar, coquetel e café da manhã; 
o garrafas térmicas (em inox – devidamente identificadas). 
 

 A listagem supracitada não é exaustiva e caso seja necessária a utilização de outros 
equipamentos, tal encargo competirá à CONTRATADA, sem quaisquer ônus aos 
CONTRATANTES.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no Edital de Pregão Presencial nº 
006/2018 SESI/SENAI-DR/TO, Processo Licitatório nº 009/2018 SESI/SENAI-DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº 006/2018 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 
006/2018, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e com as demais 
normais aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
10.1. A CONTRATADA deverá passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelos CONTRATANTES, conforme instrução de trabalho interna do SESI-DR/TO e 
do SENAI-DR/TO: IT. CP. 09 – item 6.5 Recebimento de Materiais, Bens e Serviços, nos 
critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS E REAJUSTE 
11.1. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 (doze) meses salvo se houver 
alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro da ata de registro 
de preços, só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de 
forma inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
11.2. Os valores contratados poderão ser atualizados após 12 (doze) meses, com base na 
variação do IGP-M (FGV), desde que os valores estejam compatíveis com aqueles praticados 
no mercado pelas demais prestadoras dos serviços do objeto deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
12.1. 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 TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, através 
de seu Representante Legal, juntamente com a Diretora Regional do SENAI-DR/TO e o 
Superintendente do SESI-DR/TO.   
 
Palmas-TO, 15 de agosto de 2018.  
 
 
 

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

Contratante 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

Contratante 

 
 

MAGDA MARIA RODRIGUES  
Representante legal da M R da Cunha ME 

Fornecedora 
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