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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 - SENAI-DR/TO   
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - SENAI/DR-TO  

Regido pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SENAI, bem como pelas 
normas e condições estabelecidas neste Edital. 

Objeto: 

Aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades Operacionais do 
SENAI-DR/TO, nas áreas de automotiva, metalmecânica, automação e 
tecnologia da informação, na forma de Registro de Preços, conforme condições, 
quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Data: 22/06/2017 Horário: 09h (horário Local) 

Local: 
Sede do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-
DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP 77.020-016. 

Endereço para 
retirada do 

Edital: 

O edital completo deverá ser retirado no site www.senai-to.com.br. Maiores 
informações através do e-mail coperli@sistemafieto.com.br, ou na sede do 
SENAI-DR/TO, de segunda a sexta-feira nos horários das 08h às 12h e das 14h 
às 18h, fones (63) 3229 5742/ 3229 5732. 

 
 
 
 

Pregoeira: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira  

Sistema FIETO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senai-to.com.br/
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço por Lote 

Data da realização: 22/06/2017 

Horário previsto para início da sessão: 09h (horário local) 
 
 
 

Local: Sede do SENAI-DR/TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-
TO., CEP 77.020-016.  

 
01. DO PREÂMBULO 

 
1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação – COPERLI, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL na forma de REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública no endereço: Quadra 104 Sul, Rua 
SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016, às 09 horas do dia 22 de junho de 2017, regida 
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e pelas condições estabelecidas no presente 
edital e seus anexos. 

 
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser encaminhadas até as 
18 horas do dia 19 de junho de 2017, através de correspondência em papel timbrado da empresa 
pretensamente licitante, dirigida à Comissão Permanente de Licitação (CPL), na sede do SENAI-DR/TO 
ou pelo e-mail: coperli@sistemafieto.com.br. 
 
02. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades 
Operacionais do SENAI-DR/TO, nas áreas de automotiva, metalmecânica, automação e tecnologia da 
informação, na forma de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e especificações 
constantes neste Edital e seus anexos. 
 
2.2. Este Edital é composto dos seguintes anexos: 
 
2.2.1. Termo de Referência - Anexo I; 
2.2.2. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores - ANEXO II; 
2.2.3. Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo III; 
2.2.4. Minuta de Contrato – Anexo IV; 
2.2.5. Modelo de Proposta de Preço – Anexo V. 
                                                
03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado 
desta licitação, exceto consórcio. 
 
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  
 
3.2.1. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.2.2. Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SENAI, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.2.3. Vencedora em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do objeto que 
lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não tenha cumprido o 

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição ou que esteja suspensa do direito de 
contratar com o SENAI; 
 
3.2.4. Que tenham participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados do SENAI; 
  
3.2.5. Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
  
3.2.6. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente a mais de uma firma licitante. 
 
04. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
4.1. Deverão ser entregues os seguintes envelopes a Comissão de Licitação: Envelope 01 – Proposta 
Comercial; Envelope 02 – Documentação. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação” 
deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados: 

 

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 77.020-016. 
Abertura: 22/06/2017 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:.................................................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
4.2. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR-TO, não se responsabilizará por 
envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação” que não sejam entregues a Pregoeira 
designada, no local, data e horário definidos no item 4.1.  

 
4.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a esta licitação se dará no primeiro dia útil subsequente de funcionamento do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO. 

 
05. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no 
Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.   

 
5.2. No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro 
dos preços ofertados. 

 
5.3. A existência de preços registrados não obriga o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI-DR/TO, a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de 
outros meios, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência em igualdade de condições. 

 
5.4. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO opte por realizar a contratação através de licitação específica. 
Quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, o detentor do registro de preços terá 
assegurado seu direito à contratação. 

 
5.5. Uma vez registrados os preços, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO 
poderá convocar o detentor do Registro a fornecer os bens respectivos, na forma e condições fixadas 
no presente Edital e seus anexos.  

 
5.6. Durante a vigência do Registro de Preços, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-
DR/TO poderá convocar o detentor a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação. 

 
5.7. O Registro de Preço realizado pelo SENAI-DR/TO poderá ser objeto de adesão por outro Serviço 
Social Autônomo. 
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5.8.  Caberá ao Órgão Gerenciador/SENAI autorizar ou não a adesão de terceiros, de que trata o item 
5.7, à Ata de Registro de Preços decorrente deste Edital.  
 
5.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
5.10. As aquisições ou contratações a que se refere o item 5.9 não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
5.11. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo 
Aderente com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do Registro de Preço. 
 
06. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
6.1. Homologada a presente licitação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO, 
através da Comissão Permanente de Licitação - COPERLI, lavrará um documento denominado ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, antecedente ao Pedido de Compra.   
 
07. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01 

 
7.1. Os envelopes de propostas comerciais deverão indicar ainda em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 
77.020-016. 
Processo Licitatório: 008/2017 SENAI-TO 
Abertura: 22/06/2017 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
7.2. A proposta comercial deverá ser redigida no idioma português, datilografada ou emitida através de 
editor de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, borrões, rasuras, entrelinhas, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, sendo a última página assinada pelo representante legal da empresa, e deverão 
conter:  

 
7.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico se houver;  
 
7.2.2. Número deste instrumento convocatório; 
 
7.2.3. Cotação de preço unitário e total de cada item e global do lote, de acordo com o termo de 
referência – anexo I deste Edital, expressa em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo 
duas casas decimais, sendo o valor global da proposta, também por extenso. 
 
7.2.3.1. Em caso de divergência entre a soma do valor unitário e o valor total, será considerado válido 
o valor unitário. 
 
7.2.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas necessárias 
ao cumprimento integral do objeto desta licitação, sob pena de desclassificação. 

 
7.2.5. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data marcada 
para a abertura da sessão. 
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7.2.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi estabelecido o 
prazo de validade exigida neste Edital. 
 
7.2.6. Prazo e condições de pagamento conforme estabelecido neste edital. 
 
7.2.7. Especificação com detalhamento claro e preciso para cada item, indicando marca/modelo e todos 
os elementos que identifiquem perfeitamente as ferramentas ofertadas. 
 
7.3. A Licitante declarada vencedora do certame deverá formular proposta realinhada. A proposta 
realinhada deverá ser apresentada em até 02 (dois) dias úteis após o resultado final da licitação, 
podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, desde que apresentada às devidas escusas por 
parte da licitante vencedora. 
 
7.4. Uma vez abertos os envelopes, não serão aceitos pedidos de cancelamento ou alterações das 
condições estipuladas neste Edital. 

 
7.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou omissões ocorridas nas 
cotações de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, não cabendo, no caso de 
consequente desclassificação decorrente de erro para mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em 
caso de erro para menos, eximir-se da prestação dos fornecimentos do objeto da presente licitação.  
 
7.6. A falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta de preço poderá ser suprida pelo representante 
legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido devidamente 
credenciado. 
 
08. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 

 
8.1. Os envelopes de documentação deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres:  

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 
77.020-016. 
Processo Licitatório: 008/2017 SENAI-TO 
Abertura: 22/06/2017 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
8.2. As licitantes deverão juntar ao envelope II, os documentos solicitados a seguir, observando-se os 
seguintes aspectos: 
 
I - Estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos órgãos emitentes 
deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias; 
 
II - Ser entregues, em original ou cópia autenticada por cartório competente no ato da abertura dos 
documentos de habilitação;  
 
III- Os documentos relativos à regularidade fiscal, quando obtidos pela internet, serão considerados 
válidos, cabendo, entretanto, ao Colegiado Julgador, proceder à devida consulta nos respectivos 
endereços eletrônicos a fim de ratificar os documentos apresentados; 
 
IV- Os documentos de habilitação ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada sua 
retirada ou substituição;  
 

V- A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham sido 

necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento; 
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VI – Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade. 
 

8.2.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com suas respectivas alterações ou 
Consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, bem como 
de todas as suas alterações ou da consolidação. 
 

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da apresentação do 
Cartão do CGC/CNPJ; 
 
8.2.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na 
forma da lei;  

 
8.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, na 
forma da lei;  
 
8.2.2.4. Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
de Contribuições Previdenciárias - INSS, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta na 
Internet, obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br   que comprove a inexistência de débito; 
 
8.2.2.5. Prova de Regularidade com o FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS 
expedido pela Caixa Econômica Federal, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta na 
Internet no endereço www.caixa.gov.br, que prove a inexistência de débito, seja Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa, desde que sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional. 
 
8.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.2.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 
 
8.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.4.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente que comprove ter a licitante 
fornecido de maneira satisfatória, objeto compatível com o desta licitação, em original ou cópia 
autenticada. O atestado deverá ser datado, assinado e deverá conter informações que permitam a 
identificação correta do contratante e do fornecedor, tais como: 
 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do atestado; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 
8.2.5. DECLARAÇÃO 
 
8.2.5.1. Declaração em papel timbrado da licitante de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de 
Menores, nos termos do ANEXO II deste edital de licitação. 
 
 09. DO CREDENCIAMENTO 

                          
9.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar-se, através de um representante 
legal mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, em original ou 
cópia autenticada, atribuindo-lhe poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos relativos ao certame, fora dos envelopes. 

 
9.1.1. Quando apresentada procuração particular, deverá ser anexada cópia do estatuto ou 
contrato social em cópia autenticada.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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9.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 
apresentado cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente autenticado, no qual estejam 
expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 

 
9.1.3. Na mesma ocasião deverá ser apresentada a carteira de identidade do sócio/procurador.  

 
9.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste edital, em nome da 
representada. 
 
9.3. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma licitante. 

 
9.4. O não credenciamento de representante implicará na impossibilidade de manifestação nas fases 
do procedimento licitatório, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação e 
proposta. 

 
9.5. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em todas as 
etapas deste Pregão. 
 
9.6. A participação no presente Pregão Presencial implica tacitamente, para a licitante, na confirmação 
de aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste termo e 
seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 
 
9.7. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 
desta condição, será efetuada mediante a apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, 
emitida no ano em vigência, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, 
ou mediante apresentação de Declaração de enquadramento como ME/EPP, com data atual, 
declarando que desejam usufruir dos benefícios previstos na lei, fora dos envelopes. 
 
9.8. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação. 
 
9.9. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha renunciado 
ao direito de oferecer lance e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
10.1. 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, desde que credenciado.   

   
10.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "A"– Proposta de 
Preço. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da proposta, e os 
representantes credenciados serão convidados a fazerem o mesmo.  
  
10.3. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, a Pregoeira 
comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo licitatório na fase de 
lances. 
  
10.4. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às exigências de 
apresentação da Proposta de Preço e não apresentarem diferença superior a 15% (quinze por cento) 
do Menor Preço proposto.  
  
10.5. 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 subsequentes. 
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10.6. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da fase 
de lances verbais. 
  
10.7. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 10.4 e 10.5, não integrarem a lista 
de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente desclassificadas 
do certame. 
  
10.8. 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. 
  
10.9. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para 
tanto, suspender a sessão pública. 
  
10.10. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
  
10.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais. 
  
10.12. A Pregoeira 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. 
  
10.13. Havendo lance, a Pregoeira 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. 
  
10.14. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 
 
10.15. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de nova 
rodada, caso ela ocorra. 
  
10.16. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de 
preço classificadas para esta fase. 
  
10.17. A Pregoeira após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em ordem 
crescente de menor preço. 
  
10.18. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições do 
edital e apresentar o menor preço por lote. As demais licitantes, que atenderem as exigências de 
apresentação da Proposta de Preço, serão classificadas em ordem crescente. 
  
10.19. 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 Preço Definitiva. 
  
10.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a Coperli procederá à abertura dos Documentos de 
Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada. 
  
10.21. 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 do SENAI, ou ainda por qualquer outro meio formal.  
  
10.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas intimadas 
da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
  
10.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a comissão deverá negociar o preço 
com as empresas classificadas remanescentes, e proceder-se-á à abertura do envelope de habilitação 
da licitante classificada com o menor preço.   
 



 

9 

 

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 
11.1 Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio 
porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, conforme segue: 

 
11.1.1 Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que 
se encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada. 

 
11.1.2  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, enquadrada no subitem 
11.1.1 e que declarou que deseja usufruir o direito de preferência, poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos após convocada para 
apresentar sua proposta, situação em que passará à condição de primeira colocada. 

 
11.1.3 No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 
123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

 
11.1.4 Na hipótese da não contratação nos termos do disposto no Artigo 45 da Lei Complementar nº 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
11.1.5  O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando após a 
fase de lances a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
11.1.6  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e 
empresas de pequeno porte terão prazo, quando solicitado, de 05 (cinco) dias úteis conforme Lei 
Complementar nº 147/2014, após declarada vencedora, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

 
11.1.7 A empresa que desejar usufruir do prazo previsto no §1º, art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 
para regularização da documentação fiscal, deverá manifestar o interesse a Pregoeira no momento da 
sessão. 

 
11.1.8  O benefício do subitem 11.1.6, não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  
 
11.1.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
12. DO JULGAMENTO 

 
12.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o interesse do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO, e o MENOR PREÇO POR LOTE.  
 
12.2. Para fins de julgamento a Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que 
apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, aplicando o seguinte critério de aceitabilidade de 
preços:  
 
12.2.1. Inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando 
o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não comprovado, 
será desclassificado; 
  
12.2.2. Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem o valor do preço médio de mercado 
obtido através da média de preços consultados.  
 
13. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
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13.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas, dirigidos a CPL, por escrito. 
 
13.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos de 
habilitação somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do resultado final do 
certame, dirigidos a Diretora Regional do SENAI, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão, pela licitante que se 
julgar prejudicada. 
 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso implicará decadência 
e preclusão desse direito da licitante, devendo a Pregoeira encaminhar o processo para homologação 
e adjudicação, a ser feita pela autoridade superior. 
 
13.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da interposição do recurso. 
 
13.5. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar instrução 
complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento. 
 
13.6. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado será 
comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
13.7. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena de suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com o SENAI-DR/TO pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
13.8. Não serão reconhecidas(os) as(os) impugnações/recursos cuja petição tenha sido apresentada 
fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela 
empresa. 
 
13.8.1. Também não serão reconhecidas às petições (Impugnações e/ou recursos) que tenham sido 
encaminhadas por Fax ou E-mail. 
 
13.9. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
13.10. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, devidamente 
registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, ou ao transcurso da 
licitação. Entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao bom andamento do certame 
licitatório, poderá ser considerada como incursa no preceito do artigo 335, do Código Penal, objetivando 
responsabilizar aquela licitante que assim der causa a tal. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES 

 
14.1. As obrigações das partes estão previstas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1. Inexistindo manifestação recursal, será adjudicado o objeto da licitação a licitante vencedora, com 
a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

 
15.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará e 
homologará o procedimento licitatório. 

 
16. DOS PRECEITOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
16.1. A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para, no prazo de 02 
(dois) dias contados da data de convocação, assinar a Ata de Registro de Preços. O prazo para 
assinatura poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que solicitado por escrito 
pela adjudicatária durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SENAI.  
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16.2. O não comparecimento da licitante no prazo estabelecido para a assinatura da Ata de Registro 
de Preços implicará na perda dos direitos pertinentes à contratação, sem prejuízo das sanções 
legalmente previstas. É facultado ao SENAI, quando a convocada não assinar o termo de compromisso 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar às licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas à primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

 
16.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. 
 
16.4. A Ata de Registro de Preços será celebrada nos termos da minuta do presente Edital e da 
proposta apresentada pela(s) licitante(s) classificada(s) em 1º lugar. 

 
16.5. Nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e das demais normas legais 
aplicáveis, a Ata de Registro de Preços será regida pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

 
16.6. O aperfeiçoamento da Ata de Registro de Preços não impedirá o SENAI de adquirir, nos termos 
da Lei, os mesmos produtos de outro fornecedor, respeitado o disposto no item 16.9, letra "a" deste 
edital. 
 
16.7. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços serão fixados em moeda corrente no país. 
 
16.8. A obrigação da contratada nos termos da Ata de Registro de Preços assinado pela adjudicatária 
e pela respectiva licitante, somente se efetuará mediante a competente emissão do Pedido de 
Compra/Contrato, devendo o mesmo, por conseguinte, ser cumprido nos precisos termos da Ata de 
Registro de Preços a que se refere.  

 
16.9. Serão considerados como direitos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-
DR/TO na Ata de Registro de Preços, objeto da presente licitação, além de outros estabelecidos na 
legislação em vigor:  
 

a) Direito de rescindir a Ata de Registro de Preços sempre que o preço registrado for superior ao 
praticado no mercado. 

 
16.10. Serão considerados como direitos do compromissário fornecedor na Ata de Registro de Preços 
objeto da presente licitação, além de outros estabelecidos na legislação em vigor: 

 
a) O direito de receber no prazo devido o pagamento pela execução do objeto da presente licitação, 
no valor constante da ata de registro de preços. 

 
16.11. Correrão exclusivamente por conta da empresa licitante quaisquer tributos, taxas ou preços 
públicos devidos. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o SENAI-TO poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SENAI por período de até 02 (dois) anos.  
 

17.2. O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, multa correspondente a 1% 
(um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte 
por cento) desse valor. 
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17.3. Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por período superior a 20 dias 
caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que após o 20º dia de atraso, o SENAI terá 
direito de recusar a execução ou entrega da contratação, de acordo com sua conveniência e 
oportunidade, comunicando à adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para 
pagamento do objeto deste edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento. 
 
17.4. Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, o contratante poderá contratar o remanescente 
mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SENAI, observando a ordem de 
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra 
medida legal para prestação dos serviços ora contratados. 
 
17.5. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas 
serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao Contratado, nos termos dos artigos 368 
e 380 do Código Civil. 
 
17.6. Na imposição de compensação, nos termos do item anterior ou, inexistindo pagamento vincendo 
a ser realizado pela contratante, ou, ainda sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de 
valores, a contratada será notificada a recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no 
prazo máximo de 10(dez) dias, contados da data do recebimento, pela contratada, do comunicado 
formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais 
cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
17.7. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante. 

 
17.8. Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades impostas poderão ser 
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério. 

 
17.9. Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso o direito de 
licitar com o SENAI/TO por até dois anos. 

 
17.10. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
18. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES  

 
18.1. A suspensão de participação em licitação e de contratar com o SENAI, poderão ser também 
aplicadas àqueles que: 

 
18.1.1. Retardarem a execução do Pregão; 

 
18.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o SENAI; 

 
18.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1. O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no art. 
38 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 
20. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
20.1. O SENAI-DR/TO, por despacho da Diretora Regional do SENAI-TO, observadas as razões de 
conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá anular ou revogar a qualquer momento 
a presente licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do Contrato ou instrumento 
equivalente, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante pleno conhecimento e 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
21.2. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com aplicação 
das disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, que determinará 
sempre o prosseguimento do Certame quando as questões que tiverem sido objeto de esclarecimento 
não configurarem prejuízo para o SENAI e às licitantes. 
 
21.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a realização 
da sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura e 
o caráter competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no prazo determinado pela Comissão 
Permanente de Licitação, e ainda que não infrinjam o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 
21.4. É vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 

 
21.5. A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder o contrato.  
 
21.6. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 meses, salvo se houver alteração de 
preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e será examinada mediante 
apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a modificação da relação 
encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
21.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou ainda, 
solicitar esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas. 

 
21.8. É assegurado ao SENAI/DR-TO, o direito de revogar e anular a licitação, em qualquer fase, 
conforme artigo 40, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
21.9. Os interessados poderão obter maiores informações acerca do presente Edital de Licitação, por 
meio de documento expresso, podendo ser encaminhado pelo E-mail: coperli@sistemafieto.com.br, 
site www.senai-to.com.br ou pelo fone (63) 3229- 5742 / 5732.   
 
Palmas-TO, 15 de maio de 2017. 
 

 
KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Presidente CPL / Pregoeira   
Sistema FIETO 

  

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
http://www.senai-to.com.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. DO OBJETO 
 

1.1. O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de ferramentas diversas 
para atender as Unidades Operacionais do SENAI – DR/TO, nas áreas de automotiva, 
metalmecânica, automação e tecnologia da informação, na forma de Registro de Preço. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O SENAI Tocantins oferta cursos profissionalizantes com objetivo de capacitar mão de 
obra especializada para a Indústria Brasileira. Nesse ínterim, os cursos são compostos de 
aulas teóricas e aulas práticas. As aulas práticas são realizadas em máquinas, equipamentos, 
simuladores entre outros, objetivando o aprendizado na forma prática, para que o aluno tenha 
maior experiência em usar as habilidades adquiridas onde estiver inserido. 
 
2.2. Ainda nesse contexto, nas aulas práticas dos cursos ofertados há necessidade de 
ferramentas específicas para tornar possível a execução de atividades práticas. 
 
2.3. Desta forma, justificamos que a aquisição das ferramentas, se faz necessária para fins 
didáticos nas unidades operacionais, visando atender as necessidades dos cursos 
profissionalizantes das áreas de Automotiva, Automação, Metalmecânica, Tecnologia da 
Informação, entre outros. 
 
2.4. O critério de julgamento será do tipo “menor preço por lote”, no intuito de ampliar a 
participação e a competitividade das empresas licitantes que não disponham de capacidade 
de fornecimento da totalidade do objeto, podendo as mesmas ofertar proposta específica para 
a sua especialidade, promovendo assim uma economia de escala, uma vez que quanto maior 
a quantidade do bem licitado, menor poderá ser o seu custo. Salientamos ainda que o critério 
de julgamento do tipo “menor preço por lote” visa garantir o mínimo de padronização dos 
objetos e a compatibilidade de especificações técnicas, uma vez que objetos da mesma 
natureza e gênero foram agregados no mesmo lote, não sendo recomendável e não trazendo 
vantagens ou ganhos ao SENAI – DR / TO o fracionamento dos itens, inclusive, por questões 
de responsabilidades, logística de entrega, garantias para os objetos como um todo, controle 
e gerenciamento dos contratos. 

 
03. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 

 

LOTE 1 - Mesas, Armários e Carrinhos de Ferramentas 
Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Carro de ferramentas com bancada 
 
Com tampo em madeira; Quatro rodas, duas rodas fixas e duas 
giratórias, com freio; Estrutura em chapa de aço; Com painel 
retrátil para ferramentas; com 5 a7 gavetas, com divisórias internas 
e fechadura; Com 1 a 2 depósito (miniarmário) com porta de aço 
com fechadura; Com dimensões aproximadas do carrinho 
compr:100 a 120cm, alt 80 a 95cm larg 55 a 70 cm. Garantia 
mínima de 12 meses. 
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2 

Armário universal 
 
Estrutura em chapa de aço com duas portas Altura min: 160 cm, 
comprimento min: 110 cm, Largura min: 50cm com fechadura; no 
mínimo 3 prateleiras reguláveis; mínimo 5 gavetas para uso de 
materiais e ferramentas leves de oficina mecânica automotiva. 
Garantia mínima de 12 meses. 
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3 

Armário com estrutura de aço 
 
Com uma porta; com fechadura; com visor de vidro; para 
comportar no mínimo 60 caixas plásticas tamanho N°3 (guarda 
peças). Incluso 60 caixas plásticas nº 3. Garantia mínima de 12 
meses. 
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4 

Armário com estrutura de aço 
 
Com uma porta; com fechadura; com visor de vidro; para 
comportar no mínimo 40 caixas plásticas tamanho N°5 (guarda 
peças). Incluso 40 caixas plásticas nº 5. Garantia mínima de 12 
meses. 
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5 

Bancada 
 
Em estrutura de aço reforçado fixa com dimensões comp:155 a165 
cm, larg:70 a 75 cm, alt: 80 a 95 cm; Tampo de compensado Naval 
espessura min: 40 a 50 mm; Com 1 a 2 gavetas na parte superior 
próximo ao tampo; E 1 prateleira de compensado naval ou em aço, 
na parte inferior entre as dimensões 10 a 20 cm acima dos pés. 
Garantia mínima de 12 meses. 
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6 

Baú 
 
Em chapa de aço com alças laterais para transporte e bandeja na 
parte interna com dimensões compr.: 90 a 100 cm larg: 40 a 50cm 
Alt: 40 a 50cm. Garantia mínima de 12 meses 
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LOTE 2 - Chaves e Ferramentas em Geral (Conjuntos) 

Item  Descrição  
 

Imagem ilustrativa  
 

Quant.  

1 

Jogo de Chave combinada 26 peças  
 
Em Aço vanádio, revestida níquel cromo com inclinação entre em 
relação ao corpo 8º a 10°; com as medidas em milímetros 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 e 32 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

 

20 

2 

Jogo chave estria 8 peças (milímetros) 
 
Produzida em aço especial, niquelado e cromado, medidas 
diferentes de cada lado aplicação indicada para aperto e desaperto 
em porcas, parafusos sextavados e dodecagonais. Jogo com 8 
chaves: 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 e 20X22MM.  
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

         

15 



 

16 

 

3 

Jogo de chaves estria 8 Peças (Polegadas) 
 
Descrição: jogo em polegada em aço vanadium. Niquelada e 
cromada. Pescoço longo, Cabeças inclinadas, Parede fina Medidas 
diferentes em cada extremidade Unit Drive (estrela). Jogo: 8 peças 
1/4x5/16”; 3/8x7/16”; 1/2x9/16”; 5/8x11/16”; 3/4x25/32”; 
13/16x7/8”; 15/16x1”; 1.1/16x1.1/4”. Garantia: Permanente 
contra defeitos de fabricação 

 

15 

4 

Jogo de chave hexagonal ALLEN tipo (L) CURTA - 19 peças 
 
Fabricado em aço cromo vanádio, acabamento fosfolizado, com as 
medidas em milímetros 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 
16; 17; 19; 22 e 24 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação 

                                                       

 

20 

5 

Jogo de chave hexagonal ALLEN tipo (L) LONGA - 8 peças 
 
Fabricado em aço cromo vanádio, acambamento fosfatizado com 
as medidas em milímetros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Utilizadas para 
parafusos com sextavado interno.Garantia: Permanente contra 
defeitos de fabricação. 

 

20 

6 

Jogo de Chave Torx Tipo L com Guia - Extra longa 9 peças  
 
Tamanhos:  T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50. 
Material em Aço Vanadium. Garantia: Permanente contra defeitos 
de fabricação. 

 

20 

7 

Jogo de Chave Torx Tipo L com Guia - curta 9 peças  
 
Tamanhos: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 material 
em Aço Vanadium. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

            
 

20 

8 

Jogo de chave hexagonal tipo (T) 8 peças 
 
Em aço cromo vanádio; Cabo em polipropileno; com as medidas 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8 e 10 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

 

25 

9 

Jogo de chave torx 15 peças 
 
Interno tipo (L) ; em aço vanádio nos tamanhos T6; T7; T8; T9; T10; 
T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.  
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

10 

Jogo de chave de fenda 8 peças 
 
Fabricadas em aço cromo-vanádio; Acabamento niquelado e 
cromado; Ponta oxidada; Cabo ergonômico; com as medidas 1/8 x 
4; 1/8 x 5; 3/16 x 4;  3/16 x 5;  1/4 x 5;  1/4 x 6;  5/16 x 6; 5/16 x 8. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

  25 

11 

Jogo de chave de Phillips 8 peças 
 
Fabricadas em aço cromo-vanádio; Acabamento niquelado e 
cromado; Ponta oxidada; Cabo ergonômico; com as medidas 1/8 x 
4; 1/8 x 5; 3/16 x 4; 3/16 x 5; 1/4 x 5; 1/4 x 6; 5/16 x 6; 5/16 x 8. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 



 

17 

 

12 

Kit de chaves Fenda e Philips 22 peças 
 
Material em aço cromo-vanádio ou  Molibdênio especial  de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido, Chave de 
Fenda Toco 38x6,Chave de Fenda 100x4, Chave de Fenda 
100x5,Chave de Fenda 150x5, Chave de Fenda 150x5,Chave de 
Fenda 100x4, Chave de Fenda 75x3, Chave de Fenda 200x6, Chave 
de Fenda 250x6, Chave Torx 100x6T30, Chave Torx 75x4T10, Chave 
Torx 100x5T15, Chave Torx 100x5T20, Chave Torx 100x5T25, Chave 
de Fenda 100x4, Ponteira, Segura Parafuso, Chave Philips 150x5, 
Chave Philips 100x5, Chave Philips 75x4, Chave Philips 75x3, Chave 
Philips Toco 38x3. Garantia Mínima: 12 meses. 

  

15 

13 

Jogo de chave canhão 10 peças 
 
Acabamento em níquelado, Cabo ergonômico, Haste fabricada em 
aço cromo vanádio. Com as medidas 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 e 13. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação 

 

20 

14 

Jogo de soquetes e acessórios 1/4” 25 peças 
 
Material em aço cromo-vanádio ou Molibdênio especial de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido; 10 soquetes 
sextavado (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm); 01 Adaptador; 01 
Extensão 75 mm (3"); 01 Catraca Reversível (150mm); 03 bits Allen 
(3, 4 e 5mm); 03 bits Fenda (4, 5 e 6mm); 03 bits Philips (Ph1, Ph2 
e Ph3); 03 bits Torx (T15, T20 e T25); Estojo com tampa. Garantia: 
Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

15 

Jogo de soquetes e acessórios 1/2” 40 peças 
 
Material em aço cromo-vanádio ou Molibdênio especial de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido; soquete 
sextavado: (1) Catraca cabeça de pêra, (3) Extensão 2.5”, 5” e 
10”(18 ) Soquetes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 30 e 32 mm, (15) Soquetes 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 
5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-
3/18” e 1-1/4” (1) Soquete para Vela 13/16, (1) Junta Universal, (1) 
Cabo “T”, com estojo com tampa. Garantia: Permanente contra 
defeitos de fabricação. 

 

20 

16 

Jogo de soquetes longo 1/2” 11 peças 
 
Material em aço cromo-vanádio ou Molibdênio especial de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido; sextavado 
10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 e 20. Garantia: Permanente contra 
defeitos de fabricação. 

            
20 

17 

Jogo de soquetes longo 1/2” 22 peças 
 
Material em aço cromo-vanádio ou Molibdênio especial de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido; estriado 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30 e 32 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

           

20 



 

18 

 

18 

Jogo de soquetes torx curto e longo (Macho) 1/2” 20 peças   
 
Jogo de soquetes e chaves soquete com perfil Torx, Fabricado em 
aço vanádio, Acabamento niquelado e cromado, acompanha 
estojo metálico, Jogo com 20 peças sendo:  04 Soquetes torx com 
encaixe 3/8": E6 - E7 - E8 - E10, 05 Soquetes torx com encaixe 1/2": 
E12 - E14 - E16 - E18 - E20, 05 Chaves soquete torx com encaixe 
3/8": T10 - T15 - T20 - T25 - T27, 05 Chaves soquete Torx com 
encaixe 1/2": T30 - T40 - T45 - T50 - T55, 01 Adaptador 3/8”. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

19 

Jogo de soquetes torx esterno (fêmeas)  1/2” 9 peças  
 
Material em aço cromo vanádio ou Molibdênio especial de alta 
resistência; com acabamento níquel cromo ou polido. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

20 

Jogo de bits com martelete manual de impacto com encaixa 1/2 
22 peças 
 
Martelete e adaptador em aço vanádio com acabamento 
fosfatizado, martelete é regulável tanto para rosca direita ou 
esquerda, acompanha estojo metálico com pintura eletrostática. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

21 

Chave Biela Vazada Jogo 14 Peças 6 A 22 (Mm) 
 
Material em aço Carbono, com acabamento níquel e vazada para 
facilitar a soltura de parafusos e porcas independente da sobra do 
parafuso, pode receber alavanca aumentando seu torque.  
Tamanhos (mm) 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22. Com 
suporte. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

22 

Jogo de alicates para anéis 4 peças  
 
Uso interno e externo; curvo e reto; contendo: 1 alicate para anéis 
externo, pontas retas, 1 alicate para anéis externo, pontas curvas 
90°, 1 alicate para anéis interno, pontas retas, 1 alicate para anéis 
interno, pontas curvas 90°. Material em aço Vanadium com 
acabamentos fosfatizado e cabos Plastificados ergonomico. 
Garantia Mínima: 12 meses. 

 

20 

23 

Jogo de alicates para eletrônica 6 peças  
 
Com proteção eletrostática, jogo contendo: 1 Alicate de ponta 
chata para eletrônica, 1 Alicate de corte para eletrônica, 1 
Minialicate de corte para eletrônica, 1 Alicate de pontas inclinadas 
para eletrônica, 1  Alicate de pontas (agulha) para eletrônica, 1 
Mini alicate de corte diagonal para eletrônica, acessórios: 1 Flanela 
eletrônica, 1 estojo para armazenamento. Garantia Mínima: 12 
meses. 

 
   

 
 

15 

24 

Jogo de extratores de rolamentos 16 peças 
 
Ampla funcionalidade, garras encaixadas na base do extrator. com 
este sistema de autofixação. Utilizado para mais de 40 tipos de 
rolamentos padrão de 6000 até 6311. Com maleta.  
Garantia Mínima: 12 meses. 

 

10 

http://www.bing.com/images/search?q=extrator+de+rolamentos+&view=detailv2&&id=0409687235D6D259061BB026D90CDB8449B9D3C5&selectedIndex=57&ccid=Om6mwQ9j&simid=608046308008134295&thid=OIP.M3a6ea6c10f63bfca292cab1dc1483863o0


 

19 

 

25 

Jogo para montar rolamento mínimo 35 peças 
 
Com maleta utilizado para vários tipos de rolamentos 
Especificações: o kit contém 36 anéis de impacto, 3 buchas de 
impacto e um martelo de baixo impacto acomodados em uma 
maleta leve.  Os anéis e as buchas de impacto deve ser fabricado 
com um material resistente a alto impacto, para durar 
permanentemente.  O encaixe fácil do anel de impacto na bucha 
fornece estabilidade e durabilidade. A cabeça dupla do martelo de 
nylon de baixo impacto, cabo de borracha do martelo.  
Garantia Mínima: 12 meses. 

  10 

26 

Jogo de Extrator de Parafuso 8 Peças 
 
Características: utilizado para executar um furo no centro do 
parafuso danificado, introduzir o extrator no furo e então extrair o 
parafuso danificado. Montado em estojo plástico. Jogo em 8 peças. 
Garantia Mínima: 12 meses. 

 

10 

    

LOTE 3 - Chaves Uso Geral - Alicates (Individuais) 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Alicate de pressão 10' 
 
Medida total: 10" ( 224 mm), Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 
mm), Tipo de mordente reto, Material : Aço cromo vanádio, 
Material do Cabo: Aço cromo vanádio, Acabamento: Niquelado e 
cromado. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

2 

Alicate de pressão 10'  
 
Mordentes curvo forjados em Aço Vanádio. Niquelado, Dimensões: 
6 X 22cm. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

3 

Alicate de corte 7' 
 
Corte diagonal, polido e cromado, tratamento térmico especial e 
corte temperado cabo isolado para 1000v, NBR 9699. Garantia: 
Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

100 

4 

Alicates de corte: em diagonal modelo americano  
 
Aço vanadium, acabamento niquelado e cromado, com cabo em 
dois materiais. Lâminas de precisão endurecidas por indução para 
cortar arame duro. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

 

30 

5 

Alicate universal 8' 
 
Polido e cromado. Tratamento térmico especial e corte temperado 
cabo isolado para 1000v, NBR 9699. Garantia: Permanente contra 
defeitos de fabricação. 

 

100 

6 

Alicate de bico tipo telefone 7'  
 
Polido e cromado. Alicate de bico longo com ponta oval. 
Tratamento térmico especial e corte temperado cabo isolado para 
1000v NBR 9699. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

 

40 



 

20 

 

7 

Alicate de bico curvo fino tipo telefone 7' 
 
Polido e cromado. Alicate de bico longo e curvo (45º) com ponta 
oval. Tratamento térmico especial e corte temperado cabo isolado 
para 1000v NBR 9699. Garantia: Permanente contra defeitos de 
fabricação. 

 

40 

8 

Alicate Manual Prensa Terminal Não Isolado  
 
Indicado para instalar terminais e emendas não isolados 
Informações Técnicas: Secção de cabo:  0,5 a 4 mm², Molde da 
prensagem: Cunha/ Indent/ Cuña, Comprimento: 260 mm. 
Garantia Mínima: 12 meses. 

  30 

9 

Alicate crimpador com catraca   
 
Para terminais isolados com indicador de posição de crimpagem 
determinada pela cor.  Para cabo tubular, Medidas: - 0,5 - 1 - 1,5 - 
2,5 - 4 - 6 mm². Garantia Mínima: 12 meses. 

 

30 

10 

Alicate multi funcional 
 
Fabricado em aço vanádio. Acabamento niquelado e cromado, com 
cabo isolado para 1000v. Mordente estriado. Garantia: 
Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

11 

Alicate de Trava Externa Bico reto de 7" 
 
Aço Vanadium, Corpo fosfatizado, Cabos plastificados. Garantia: 
Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

12 

Alicate de Trava Interna Bico reto de 7" 
 
Aço Vanadium, Corpo fosfatizado, Cabos plastificados. Garantia: 
Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

13 

Alicate para unir conectores em mangueiras plásticas de 
combustível automotivo  
 
Fabricada com materiais de alta resistência como fibra de vidro e 
nylon,  faz o trabalho de conectores de 90º e conectores reto. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

14 

Alicate de trava da homocinetica  
 
Cabo plástico, família: Suspensão dianteira, uso Universal. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

15 

Alicate para anéis  
 
Tipo trava câmbio em aço Vanádio. Fosfatizado e com cabo 
plastificado. Ferramenta utilizado em anéis de segurança em forma 
de ferradura. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação 

 

15 



 

21 

 

16 

Alicate para abraçadeira elástica do radiador  
 
Cabo plastificado, comprimento: 220mm, Abertura: 18 a 53mm. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

17 

Alicate para abraçadeira da homocinetica 
 
Corpo e cabos fabricados em aço, acabamento fosco preto da 
cabeça, cabo com acabamento cromado, utilizado para travar 
abraçadeiras tipo ponte das coifas das juntas homocinéticas. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

         
   

15 

18 

Alicate para conectores de filtro combustível para veículos leve 
 
Em aço, com cabo plastificados, utilizado para desconectar 
conectores de mangueira de combustível dos filtros e demais 
conectores do sistema de injeção universal. Garantia: Permanente 
contra defeitos de fabricação.  

15 

19 

Alicate Expansor para Anéis de Pistão de 80mm a 120mm  
Alicate para anéis de pistão, fabricado em aço especial, 
acabamento niquelado, cabo forjado em plástico, indicado para 
montagem do pistão com anéis no cilindro, capacidade de 80 mm 
a 120 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

    

LOTE 4 - Chaves Uso Geral - Philips, Boca, Combinada, Inglesa (Individuais) 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Chave Philips 3/16 x 4 
 
Aço Cromo Vanádio, Acabamento Niquelado. Ponta Oxidada. Cabo 
Ergonômico Que Proporciona Menos Esforço e Muito Mais Torque. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

2 

Chave Philips 1/4 x 6 
 
Aço Cromo Vanádio, Acabamento Niquelado. Ponta Oxidada. Cabo 
Ergonômico Que Proporciona Menos Esforço e Muito Mais Torque. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

3 

Chave Philips 5/16 x 8 
 
Aço Cromo Vanádio, Acabamento Niquelado. Ponta Oxidada. Cabo 
Ergonômico Que Proporciona Menos Esforço e Muito Mais Torque. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 

4 

Chave Philips 5/32 x 1 
 
Aço Cromo Vanádio, Acabamento Niquelado. Ponta Oxidada. Cabo 
Ergonômico Que Proporciona Menos Esforço e Muito Mais Torque. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

50 



 

22 

 

5 

Chave de Boca Tipo T de 6mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

6 

Chave de Boca Tipo T de 7 mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

7 

Chave de Boca Tipo T de 8mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

8 

Chave de Boca Tipo T de 10mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

9 

Chave de Boca Tipo T de 12mm  
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

10 

Chave de Boca Tipo T de 13mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

11 

Chave de Boca Tipo T de 14mm  
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 



 

23 

 

12 

Chave de Boca Tipo T de 17 mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

13 

Chave de Boca Tipo T de 19mm 
- Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Modelo longo, cabeças de perfil cilíndrico com paredes finas 
- Chave com sextavado interno 
- Cabo deslizante. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

14 

Chave Combinada de 8mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

15 

Chave Combinada de 9mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

16 

Chave Combinada de 10mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

17 

Chave Combinada de 12mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

18 

Chave Combinada de 13mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

19 

Chave Combinada de 14mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

20 

Chave Combinada de 19mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

  
15 



 

24 

 

21 

Chave Combinada de 22mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

22 

Chave Combinada de 24mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

23 

Chave Combinada de 27mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

24 

Chave Combinada de 30mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

25 

Chave Combinada de 32mm  
- Aço especial 
- Niquelada e cromada 
- Boca e estrela de mesma bitola 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

15 

26 

Chave ajustável 6” ( ou inglesa ) 
 
Em aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento Fosfatizada, 
cabeça lixada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, 
comprimento: 150 mm, comprimento em polegadas: 6", 
capacidade de abertura da boca: 21 mm. Garantia: Permanente 
contra defeitos de fabricação. 

 

25 

27 

Chave ajustável 8” (ou inglesa) 
 
Em aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento Fosfatizada, 
cabeça lixada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, 
comprimento: 150 mm, comprimento em polegadas: 8", 
capacidade de abertura da boca: 23 mm. Garantia: Permanente 
contra defeitos de fabricação. 

 

25 

28 

Chave ajustável 10” (ou inglesa) 
 
Em aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento Fosfatizada, 
cabeça lixada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, 
comprimento em polegadas: 10", capacidade de abertura da boca: 
31 mm. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

29 

Chave ajustável 12” ( ou inglesa ) 
 
Em aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento Fosfatizada, 
cabeça lixada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, 
comprimento: 300 mm, comprimento em polegadas: 12", 
capacidade de abertura da boca: 38 mm. Garantia: Permanente 
contra defeitos de fabricação. 

 

25 



 

25 

 

30 

Chaves de grifo 12” 
  
Chave de grifo para tubos 12", Cabeça e castanha em aço-liga de 
alta resistência mecânica, Cabo em ferro fundido nodular, com 
pintura eletrostática na cor vermelha, Modelo especial para 
trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial, 
Capacidade de abertura 70 mm, Tubos até 2". 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

31 

Chave Tipo Canhão de 6mm  
- Encaixe de Aço Vanadium-31CrV3 
- Niquelado e cromado 
- Cabo em polipropileno azul 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

20 

    

LOTE 5 - Chaves Uso Geral - Marretas e Martelos (Individuais) 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Martelo antirretrocesso  
 
Cabo resistente em aço, cabeças de nylon, com empunhadura de 
borracha. Batente com o diâmetro de 40 a 45 mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

20 

2 

Marreta Oitavada 500kg  
 
Extra Pesada, cabeça forjada em aço cromo, Têmpera nas faces de 
impacto. Bases polidas e envernizadas, fixação por resina epoxi e 
pino elástico, cabo em fibra de vidro revestida com PP. 
Empunhadura injetada de PVC. Garantia mínima de 12 meses. 

 

20 

3 

Marreta 2kg 
 
Com cabo de borracha e alma de aço de 2kg. Garantia mínima de 
12 meses. 

 

20 

4 

Marreta 1kg 
 
Forjada em aço especial, cabo de fibra de vidro com proteção e 
empunhadura de borracha. 1kg. Garantia mínima de 12 meses. 

 

20 

5 

Marreta oitavada 1Kg 
 
Cabeça forjada e temperada em aço especial, cabo em madeira 
envernizada fixado por resina, comprimento da marreta: 300 mm, 
Diâmetro do batente: 40 mm, Comprimento da cabeça: 95 mm. 
Garantia mínima de 12 meses 

 

30 

6 

Martelo tipo bola 300g 
 
Cabeça forjada e temperada em aço, Cabo de madeira fabricada 
em marfim fixado com cunha. Garantia mínima de 12 meses. 

 

30 

7 

Martelo de bola 500g 
 
Cabeça forjada e temperada em aço, Cabo de madeira fabricada 
em marfim fixado com cunha. Garantia mínima de 12 meses. 

 

30 



 

26 

 

8 

Martelo de borracha macia 
 
Sendo as duas extremidades planas. Cabo de madeira de alta 
resistência, peso entre 800g a 900 g. Garantia mínima de 12 meses. 

 

30 

9 

Martelo de pena 
• Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial 
• Acabamento jateado e cabeça envernizada 
• Cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica 
• Comprimento: 320 mm 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

30 

    

LOTE 6 - Ferramenta Uso Geral - Oficina (Individuais) 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant.  

1 
Chave de sondas lambda de veículos equipados com catalisador 
Acabamento fosfatizado, aço polido, encaixe: 1/2" medida 
sextavado: 22 mm. Garantia mínima de 12 meses 

 

25 

2 

Soquete Estriado de 19mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

             25 

3 

Soquete Estriado de 6mm - Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

             25 

4 

Soquete Estriado de 7mm 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

              25 

5 

Soquete Estriado de 8mm - Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

              25 

6 

Soquete Estriado de 17 mm - Encaixe 1/2 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

             25 

7 

Soquete Estriado de 18 mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

              25 

8 

Soquete Estriado de 20 mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 
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27 

 

9 

Soquete Estriado de 22 mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

               25 

10 

Soquete Longo Estriado de 10m- Encaixe 1/2” 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

11 

Soquete Longo Estriado de 12m- Encaixe 1/2” 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

              
25 

12 

Soquete Longo Estriado de 14m- Encaixe 1/2” 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

             
25 

13 

Soquete Sextavado de 19 mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

             25 

14 

Soquete sextavado de 17mm Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

15 

Soquete Sextavado de 26mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

16 

Soquete Sextavado de 28mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

17 

Soquete Sextavado de 6mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

18 

Soquete Sextavado de 7mm- Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 



 

28 

 

19 

Soquete Sextavado de 8 mm - Encaixe 1/2" 
 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 

25 

20 

Compressor de mola aspira diversas marcas de veículos leves  
 
Uso com catraca ou máquina pneumática, uso no local com engate 
rápido, encaixe de 1/2". Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

21 
Trava Polia do Comando Válvula 
Uso universal, ponta móvel, Comprimento: 500mm. Garantia 
mínima de 12 meses. 

  10 

22 

Punção de centro 
Fabricada em cromo vanádio, com película na haste anti-
deslizante, Medida: 120 x 5mm, Acabamento oxidado que garante 
uma proteção extra contra corrosão, utilizado para marcar ou 
efetuar cavidades para permitir a execução de furos. Garantia 
mínima de 12 meses.  

40 

23 

Talhadeira Redonda - 11mm  
 
Aço gedore vanadium, Acabamento niquelado, Tratada 
termicamente segundo especificações técnicas de ferramenta para 
golpes conforme DIN 7255, Comprimento: 130mm, Largura do 
bico: 11mm, Diâmetro da base: 9,53mm. Grau de trabalho: 60°. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

40 

24 

Talhadeira Redonda 15mm  
 
Aço vanádium, acabamento niquelado, tratada termicamente 
segundo especificações técnicas para golpes, conforme DIN 7255, 
Tamanho da talhadeira: 150mm, Comprimento da ponta: 15 mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

40 

25 

Talhadeira com Empunhadura 19" 
 
Material: Aço Vanadium, Tratada termicamente, Acabamento 
niquelado, Empunhadura em PVC, Especificações técnicas: 
Largura: 250 mm, Ponta: 19, DIN 7255. Garantia mínima de 12 
meses. 

 

40 

26 

Espátula chata 24' 
 
Fabricado em aço Vanádio. Forjada, niquelada e cromada tamanho  
24 polegadas. Garantia mínima de 12 meses.   

20 

    

LOTE 7 - Ferramentas Extratoras e Instaladoras 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant.  

1 

Ferramenta para retirar e colocar a bomba elétrica 
 
Utilizado nos veículos das marcas: VW, FIAT, GM, FORD com 
sistema FIC. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

2 
Jogo se saca volante linha GM 
Saca volante de direção. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 
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3 
Jogo se saca volante linha FIAT 
Saca volante de direção. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

4 
Jogo se saca volante Linha Volksvagem 
Saca volante de direção. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

5 

Saca volante universal 
 
Corpo do extrator em aço forjado. Fuso central com rosca fina 
tratada termicamente. Bucha para proteção da extremidade do 
virabrequim. Contém: 1 Bucha de proteção. 1 Armação do extrator.  
1 Fuso central 1" (25.4 mm). 2 Parafusos de 16T 3/8" (9.53 mm).  2 
Parafusos de 18T 5/16" (7.94 mm).  2 Parafusos de 24T 5/16" (7.94 
mm).  2 Arruelas de metal. Garantia mínima de 12 meses. 

          
10 

6 

Sacapolia 250 mm 
 
Corpo, garras e suportes forjados em aço especial e niquelados. 
Demais componentes fosfatizados. Permite a inversão de suas 
garras facilitando a extração de polias com apoio externo ou 
interno. Garantia mínima de 12 meses. 

       
10 

7 

Ferramenta para colocar e retiras a tampa da bomba elétrica do 
tanque de combustível 
 
Em aço, com 04 dentres, acabamento preto. Garantia mínima de 
12 meses. 

      
10 

8 
Prensa para extrair parafuso das sapatas de campo.  
Com 3 pontas: 1-Ponta Fenda; 1-Ponta Philips.1- ponta torx. 
Garantia mínima de 12 meses.            

10 

9 

Extrator da tampa do alternado 
 
Fabricado em ferro com pintura na cor preta, 4 garras. Garantia 
mínima de 12 meses. 
  

 

10 

10 

Extrator Hidráulico de Cubos de Roda 
 
Contendo: 01 flange redondo com 8 furos oblongos, 01 parafuso 
hidráulico com capacidade de 15 toneladas, 04 parafusos com 
rosca externa M16x1,5, 04 adaptadores com rosca interna 
1/2"x20fpp, 04 adaptadores com rosca externa M12x1,5, 04 
adaptadores com rosca interna M14x1,5, 04 adaptadores com 
rosca interna M14x2, 04 adaptadores com rosca interna M18x1,5, 
04 adaptadores com rosca interna M14x1,5, 02 prolongadores de 
50 e 100 mm, 01 haste de apoio, 01 manual de instruções, 01 
Maleta. Garantia mínima de 12 meses. 

                             

 

5 

11 

Extrator do tipo interno para a bucha de metal do motor de 
arranque 
 
Utilização universal em automóveis e utilitários leves. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 

10 
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12 
Extrator e instalador de bancada para buchas das bandejas de 
suspensão dianteiras. Garantia mínima de 12 meses.          

10 

13 

Cinta para anéis de pistão  
 
Fabricadas com aço mola de alta qualidade com cilindro acionador 
e encaixe quadrado, Mecanismo com trava com dupla ação. 
Garantia mínima de 12 meses. 
  

 

10 

14 

Brunidor de cilindro para veículos de passeio 
 
Utilização universal, abertura: 75 a 150 mm, material metal e 
acabamento cromado. Garantia mínima de 12 meses. 

        
10 

15 

Saca filtro de óleo carter 
 
Utilizado para veículos leve abertura máxima 80 mm. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 

10 

16 

Chaves de corrente tipo leve   
 
Para filtros, Cabo plástico, Capacidade: 4 - 100 mm, usada para 
apertar ou desapertar acessórios de filtros. Garantia mínima de 12 
meses. 

 

10 

17 

Saca filtro de óleo Carter de três garras ajustável 
 
Remove filtros de óleo entre 63 - 102 mm de diâmetro, 
acabamento com electro-óxido preto p/ proteção contra ferrugem. 
Garantia mínima de 12 meses.  

 

10 

18 

Chave  para porca espaçador  dos amortecedores (vampirinha) 
 
Chave Com Duas Garras, para porca guia de rolamento de 
amortecedor dianteiro, fabricadas em Aco cromo-Vanadio, 
compativel para uso em chaves de impacto - Ferramentas 
Pneumaticas, acabamento fosfatizado. Garantia mínima de 12 
meses. 

         10 

19 

Extrator de terminal de direção 
 
Utilização universal, fabricado em aço, comprimento total: 150 
mm, largura: 160 mm. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

20 

Extrator de pivô da bandeja da suspensão dianteira 
 
Utilizado para suspensão, em aço, acabamento preto. Garantia 
mínima de 12 meses. 

         

       

10 

21 
Extrator e colocador do rolamento do cubo da roda 
Ferramenta utilizada com prensa hidráulica, para as linhas da 
Ford,Gm, vw e Fiat. Garantia mínima de 12 meses. 

        
10 
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22 

Ferramenta para sacar o filtro interno do bico injetor para sua 
substituição  
 
Cumprimento mínimo de 100mm, acabamento dourado. Garantia 
mínima de 12 meses.  

10 

23 

Ferramenta para Montar e Desmontar Braço Axial da Caixa de 
Direção 
Para juntas axiais da caixa de direção (rótulas), com diâmetros 
entre 35 mm e 42 mm, chave especial auto-ajustável, Encaixe de 
1/2. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

    

LOTE 8 - Ferramentas Especiais para Motocicletas 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Painel de ferramentas convencionais – Honda 
 
Completo com painel e ferramentas: contendo Chave de impacto - 
jogo 4 bicos, chave vela articulada 18mm, chave t Philips nº 1, 
chave t Philips nº 2 , chave t phillips nº 3, chave t fenda, chave vela 
articulada 16mm, bits allen 5mm 885r50-5 gedore, bits allen 6mm 
885r50-6 gedore, chave tipo t 6mm gedore, chave tipo t 8mm 
gedore, chave tipo t 10mm gedore, chave tipo t 12mm gedore, 
chave tipo t 13mm gedore, chave tipo t 14mm gedore, chave tipo 
t 17mm gedore,chave tipo t 19mm gedore, chave de fenda cotoco 
5/32 x 1 gedore, chave de fenda 1/8 x 3 gedore, chave de fenda 
3/16 x 4 gedore, chave de fenda 1/4 x 6 gedore, chave de fenda 
5/16 x 8 gedore, chave phillips cotoco 5/32 x 1 gedore, chave 
phillips 1/8 x 3 gedore, chave phillips 3/16 x 4 gedore, chave phillips 
1/4 x 6 gedore, chave phillips 5/16 x 8 gedore, martelo bola ferro 
300 grs robust, martelo plastico 40mm tramontina, jogo soquetes 
drebo 12 a 32mm (24 peças), adaptador de encaixe 1/2 para 3/8, 
soquete estriado gedore 1/2 x 6mm, soquete estriado gedore 1/2 
x 7mm, soquete estriado gedore 1/2 x 8mm, soquete estriado 
gedore 1/2 x 10mm, torquimetro flex-o-clik l-120 gedore, 
torquimetro de vareta 0-60 n.m. = enc. 3/8" gedore, extensao para 
soquete 3/8 x 6, chave combinada robust 9mm, jogo chave 
combinada 6 a 32mm ( 15 peças) robust, alicate universal 
profissional drebo 8'' iox, alicate de corte profissional 6'' robust, 
alicate de bico reto profissional 6' robust, alicate de bico curvo 
profissional 6'' robust, alicate bomba d´agua robust, alicate 
pressão 10" robust, alicate trava interno reto robust. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

5 

2 

Cavalete para Suspensão Dianteira 
 
Estrutura tubular em aço 35mm, Partes móveis em tubo de aço de 
20mm - Espessura das paredes 2mm, Pinos em aço, Acabamento 
zincado branco, Rodas em borracha termoplástica com capacidade 
para 60 Kg. Aplicação: Motos com aro dianteiro 16 ou 17. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 

5 
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3 

Cavalete para Suspensão Traseira 
 
Estrutura tubular em aço, diâm. 35mm, Partes móveis em tubo de 
aço SAE 1020 de 20mm, Pinos em aço, Acabamento zincado 
branco, Com sapatas em borracha natural, Rodas em borracha 
termoplástica com capacidade para 60 Kg, Manípulos com cabeça 
em plástico injetado, Volume: 0,17024m3 (0,80m x 0,56m x 
0,38m). Garantia mínima de 12 meses 

 

5 

4 

Trava para Desmontar Filtro Centrifugo linha Honda 
 
Trava para desmontar o filtro centrifugo, acabamento fosfatizado, 
relacionamento com as motos: 125 a 200 CC. Garantia mínima de 
12 meses. 

 

10 

5 

Regulador de Folga de Válvulas – Curto 
 
Construído em aço, temperado, encaixe quadrado de 3mm, 
acabamento oxidado preto, alta resistência. Garantia mínima de 12 
meses. 

 

15 

6 

Regulador de Folga de Válvulas – Longo 
 
Construído em aço, temperado, encaixe quadrado de 3mm, 
acabamento oxidado preto, alta resistência. Garantia mínima de 12 
meses. 

 

15 

7 

Instalador de Guia de Válvula 
 
Para linha Honda e Yamaha, 125cc a 300cc. Acabamento oxidado 
preto, em aço. Garantia mínima de 12 meses. 
  

 

10 

8 

Chave para Contra Porca de 20 x 24mm  
 
Para linha Honda, Titan 150 Construído de aço, Temperado, 
Acabamento oxidado preto, Distância entre os dentes 20.5 e 
24.5mm, Largura do dente 5mm Encaixe quadrado de 1/2", Alta 
resistência. Garantia mínima de 12 meses. 

 

15 

9 

Extrator de Rotor tipo cruz universal 
 
Construído em aço, temperado, Roscas M16x1.5 / M18x1.5 / 
M20x1.5 / M22x1.5, Acabamento oxidado preto, Alta resistência. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

10 

Torquímetro de Estalo de 10 a 110 N.m  
Torque de 20 a 110  N.M 
- Encaixe quadrado de 1/2" 
- Cabeça de pêra com mecanismo reversível 
- Para torques no sentido horário e anti-horário com mudança por 
alavanca 
- Mecanismo de ajuste com trava 
- Sinal acústico que assegura a rápida visualização ao alcançar o 
torque desejado 
- Fabricado em aço cromado com cabo de alumínio 
- Com certidão de calibração individual de fábrica 
- Com número de série 
- Sistema de regulagem de fácil operação.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 
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11 

Mangueira com Adaptador de 1/4" Macho 
 
Usado em conjunto com o medidor 318203 para medir a pressão 
do combustível na linha que liga a bomba de combustível ao bico 
injetor. 
- Mangueira flexível revestidas com malha sintética de alta 
resistência 
- Adaptador de 1/4" (6.35mm) macho 
- Adaptador de 3/8" (9.52mm) macho 
Aplicação Honda: CG com bomba elétrica 
Aplicação Yamaha: YS150 FAZER / XTZ150 CROSSER.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

12 

Mangueira com Adaptador de  1/4" Fêmea 
 
Usado em conjunto com o medidor 318203 para medir a pressão 
do combustível na linha que liga a bomba de combustível ao bico 
injetor. 
- Mangueira flexível revestidas com malha sintética de alta 
resistência 
- Adaptador de 1/4" (6.35mm) fêmea 
- Adaptador de 3/8" (9.52mm) macho 
- Presilha de fixação 
Aplicação Honda: CG com bomba elétrica 
Aplicação Yamaha: YS150 FAZER / XTZ150 CROSSER. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

13 

Extrator da Sede da Agulha do Carburador 
 
Usado para extrair a bucha guia da agulha do carburador. 
- Construído em aço, Temperado, Acabamento oxidado preto 
- Alta resistência, aplicação Honda: Universal, Aplicação Kasinski: 
Win 110 / Mirage 150. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

14 

Extrator de Pino de Corrente de Comando 
 
Construído de aço, Temperado, Pino de extração de aço CROMO 
- Acabamento oxidado preto, Alta resistência, Aplicação Honda: 
Universal. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

15 

Vira-Macho T de  1/8" a 5/16" 
 
Construído de aço, Temperado, Acabamento oxidado preto, Alta 
resistência. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

16 

Alicate para Trava de Mangueira de Combustível (motocicletas) 
 
Usado para comprimir as travas da mangueira de combustível. 
Corpo em aço carbono, Cabo com revestimento de borracha, 
Acabamento zincado branco, Parafuso de regulagem de 
fechamento, Alta resistência. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

17 

Catraca Simples 1/2 
 
 Fabricada em aço Vanadium, acabamento Niquelado e cromado. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 
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18 

 
Peso do Instalador de Retentor de Bengala 
 
Ferramenta usada em conjunto com o adaptador, específico para 
cada modelo, para guiar e instalar o retentor da bengala. 
Construído em aço, acabamento oxidado preto, alta resistência. 
Aplicação Honda: XLR125 / CBX200S / TITAN 2002 / CG150Titan / 
CG125 / CBX250 Twister / C100 BIZ / XR200 / CB500 / BIZ125 / 
CRF230F. Garantia mínima de 12 meses. 
 

 

10 

19 

 
Peso do Instalador de Retentor de Bengala 
 
Ferramenta usada em conjunto com o adaptador, específico para 
cada modelo, para guiar e instalar o retentor da bengala. 
Construído em aço, acabamento oxidado preto, alta resistência.  
Aplicação Yamaha: AT115 NEO / CRYPTON / YBR125 / XTZ125 / 
YS150 FAZER / XTZ150 CROSSER / XT225 / XV250S / YS250 FAZER / 
XTZ250 LANDER / XV535 / XT600E / XT660R / XVS650 / XT1200Z 
Super Ténéré (Tenere) 1200. Garantia mínima de 12 meses. 
 

 

10 

20 

 
Adaptador do Instalador de Retentor de Bengala  
 
Linha Yamarra aplicação: LANDER. Construído em Alumínio, 
Diâmetro Interno 43mm, Diâmetro Externo 54mm. Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

 

10 

21 

 
Adaptador e Instalador de Retentor de Bengala  
 
Linha Yamaha, aplicação XTZ 125. Construído em Alumínio, 
Diâmetro Interno 36mm, Diâmetro Externo 48mm. Garantia 
mínima de 12 meses. 
 
  

 

10 

22 

 
Adaptador e Instalador de Retentor de Bengala  
Construído em aço, acabamento oxidado preto, alta resistência, 
Diâmetro Interno 31mm, Diâmetro Externo 41mm. Aplicação 
Honda: CBX200S / CG150 Titan / XLR125. Garantia mínima de 12 
meses. 
 

 

10 

23 

 
Instalador de Retentor de Benga BIZ 125 
Construído em aço, acabamento oxidado preto, alta resistência, 
diâmetro Interno 27mm, diâmetro Externo 36mm. 
Aplicação Honda: BF225 / TITAN 2002 / BIZ125 / C100 BIZ. Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

 

10 
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24 

Extrator de Retentor de Bengala 
 
Construído em aço, com tratamento térmico, acabamento 
oxidado preto, Alta resistência. 
Aplicação Honda: BF20A / BF225 / TITAN 2002 / BF35A / BF25A / 
CG150Titan / BF45A / BIZ125 / POP100 
Aplicação Yamaha: XTZ125 / YS150 FAZER / XTZ150 CROSSER 
Aplicação Suzuki: AE50 / AE50K / AE50R / AJ50 / AJ50ZZ / AP50 / 
AY50 / AY50W / AX100 / AG100 / AN125 Burgman / AN400 
Burgman / DL1000 V-Strom / DS80 / DR125SE / DF200SE /  
DR200SE / DR-Z400E / DR650RE / DR650SE / DR800S / FB100 /  
FB100D / GN125 Intruder / GN125E Intruder / GN250 Intruder /  
GN250E Intruder / GSF1200 Bandit / GSX-R750 Srad / GSX-R1000 
Srad / LT80 / LT-F160 / LT-F250 / LT-F4WD / LT-F4DX / LS650 / 
PV50 / RG125F / RM80 / RM80X / RM125 / RM250 / RMX250 / 
TS50XA / TS50XK / TS125R / TS125ER / TS185ER / TL1000S / 
VS600GL / VS600GLF / VS800GL / VX800 / VZ800 Marauder / 
XF650 
Aplicação Sundown: Future / Hunter 90 / Hunter 125 / Max 125 / 
STX / V Blade / Web 
Aplicação Kasinski: Win 110 / Mirage 150 / Mirage 250 
Aplicação Dafra: Universal.  
Garantia mínima de 12 meses 

 

10 

25 

Instalador de Retentor de Bengala  
Construído em aço, acabamento oxidado preto, diâmetro Interno 
31mm, diâmetro Externo 41mm, alta resistência.Aplicação Honda: 
CBX200 / NX200 / XR200 / BROS125 / BROS150 / TITAN150 
Aplicação Sundown: Hunter 125 / Max 125 
Aplicação Kasinski: Mirage 150 
Aplicação Dafra: Speed / Kansas 150 
Garantia mínima de 12 meses 

 

10 

26 
Lubrificador de Cabos de Comando 
Material em aço, aplicação universal. 
Garantia mínima de 12 meses 

 

10 

27 

Fixador de Válvulas  
 
Usada para fixar as válvulas através de ventosas para ajustar o 
assento na guia de válvula do cabeçote. Aplicação Honda: Universal 
Aplicação Yamaha: AT115 NEO / CRYPTON / XTZ125 / YS150 FAZER 
/ YS250 FAZER / XTZ250 LANDER / XT660R / XT1200Z Super Ténéré 
(Tenere) 1200 (2011) 
Aplicação Yamaha Náutica: 4A / 8C / 15F / 25B / 40X / F20B 
Aplicação Suzuki: AN400 Burgman / DL1000 V-Strom / DR-Z400 / 
DR-Z400E / GSX-R1000 Srad / GSF600 Bandit / GSF600S Bandit / 
GSF1200 Bandit / GSF1200S Bandit 
Aplicação Sundown: Web / Hunter 90 / Hunter 125 / Max 125 / 
Future / STX / V Blade 
Aplicação Kasinski: Win 110 / Mirage 150 / Mirage 250 / Comet 250 
/ Mirage 650 / Comet 650.  
Garantia mínima de 12 meses 

 

10 
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28 

Extrator de Rotor  
 
Construído em aço, Temperado, Rosca M33x1.5, Acabamento 
oxidado preto, Alta resistência, Aplicação Honda: BIZ125 / CG150 
Titan / Titan MIX KS/ES/ESD / CG 125 Fan / Cargo KS/ES / NXR150 
Bros KS/ES/ESD. Garantia mínima de 12 meses 

 

10 

    

LOTE 9 - Acessórios/Adaptadores 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Funil para uso geral 
 
Metálico, construído com chapas de aço e tubos de aços 
conificados, para uso geral com dois cotovelos. Garantia mínima de 
90 dias.  

10 

2 

Proveta Graduada de 500 ml 
 
Com escala graduada, fabricada em corpo transparente, material 
polipropileno, capacidade 500ml, autoclavável, graduada em alta 
precisão. Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 

3 

Estetoscópio para mecânico  
 
Utilizado para localizar com precisão ruídos: em motores, 
rolamentos, tencionadores e etc. Com Haste prolongadora. 
Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 

4 

Abraçadeira 1/2  
 
Material em aço carbono, acambamento zincado, rosca sem fim. 
Garantia mínima de 90 dias.  

 

500 

5 

Engate rápido fêmea 
 
fabricado em aço, para utilização sistemas de ar-comprimido, 
equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, 
pulverizadores, rodo calibradores, ferramentas pneumáticas, 
linhas de ar-comprimido, etc.adaptado para mangueira1/2 e 
engute de conexão 1/2“, Vedação: Borracha Nitrílica, Molas: aço 
DIN 17223/64C Pressão máx. trabalho: 250 lbs. Garantia mínima de 
90 dias. 

 

30 

6 
Adaptador tipo rosca macho para engate rápido de 1/2. 
Garantia mínima de 90 dias.   

30 

7 

Mangueira de nylon 1/4 com terminais de caixe em aspiras 
 
Comprimento 15 metros, cor azul, mangueira de naylon, Com 
terminais, Pressão máxima de trabalho: 150 lbs, para encaixe de: 
1/4". Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 

http://www.bing.com/images/search?q=estetosc%c3%b3pio+para+mec%c3%a2nico&view=detailv2&&id=B6CC890FF84A90A932989E098F506F9521DB4CFD&selectedIndex=2&ccid=4e3OTCfU&simid=608019245414354319&thid=OIP.Me1edce4c27d41b17c52de2a62856fc39o0
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8 

Mangueira para sistemas pneumático (metros) 
 
Descrição: Com trama de nylon com capacidade de pressão mínima 
de 250psi. Garantia mínima de 90 dias. 

 

200 

9 

Bico soprador de ar para auxiliar em limpezas de peças com 
conexão de 1/4 
Características: Acionamento: Gatilho, Corpo: Plástico, Tipo: Logo, 
Cor: Azul. Garantia mínima de 90 dias. 

 

10 

10 

Jogo de capa de proteção 
 
Com o mínino 5 peças para as partes do Para-choque, laterais, 
Banco, Volante; Cambio e Alavanca do freio de mão; com material 
ante risco na parte interna. Garantia mínima de 90 dias. 

  

10 

11 

Cabo auxiliar de bateria (chupeta para bateria) 
 
Fabricada em cobre com excelente acabamento, cabos 
emborrachados; utilizada em automóveis, caminhonetes, vans e 
caminhões leves; com Extensão mínima de 3 m; Para Baterias: 
12/24 V a 80Ah; Bitola do cobre mínima 16 mm².  
Garantia mínima de 90 dias. 

   
10 

12 

Pendente do tipo gaiola  
 
Com um das face fechada para o uso em oficina mecânica; com 
lâmpada de 12 v com extensão mínima de 5 m; garras do tipo 
jacaré. Garantia mínima de 90 dias. 

 

10 

13 

Pistola de Solda Blindada - 550W - 220V  
 
Descrição: Fabricado com materiais de alta resistência a impactos 
e calor, sistema de aquecimento instantâneo, possui ponteira 
longa que pode ser trocada e acabamento robusto super 
resistente, Possui botão de segurança que permite o aparelho não 
fique ligado constantemente, Potência: 550 Watts, Voltagem: 
220V. Garantia mínima de 90 dias. 

 

10 

14 

Caixa em plástico multiuso 
 
Utilizada para organizar diversas opções de componentes;  mínimo 
3 bandejas articuladas e com o mínimo 5 repartições por bandeja. 
Fabricada em polipropileno. Garantia mínima de 90 dias. 

            
20 

15 

Cadeado tam: 20mm  
 
Corpo Em Latão Maciço, Haste Em Aço. Acompanha 2 Chaves Em 
Latão. Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 

16 

Cadeado tam: 30mm  
 
Corpo Em Latão Maciço, Haste Em Aço. Acompanha 2 Chaves Em 
Latão. Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 
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17 

Cadeado tam: 35mm  
 
Corpo Em Latão Maciço, Haste Em Aço. Acompanha 2 Chaves Em 
Latão. Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

18 

Caixas de ferramentas:  
Sanfonada azul com três gavetas, Dimensões Do Produto (Cxlxa) 
400 X 200 X 170 Mm 
Caixa De Ferramenta Sanfonada, Em Chapa De Aço,3 Gavetas 
Alças Na Parte Superior, Possibilita Uso De Cadeado, Pintura Epóxi 
Azul Padrão. Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

19 

Lanterna de mão LED 
 
Corpo em alumínio com pegador, mínimo de Lâmpadas: 7 LEDs, 
alimentação pilha AAA. Garantia mínima de 90 dias. 

 

10 

20 

Manta de borracha lisa 
 
Para o uso em de superfície de bancadas com dimensões de compr: 
160 a 165 cm, Largura 70 a 80 cm espessura 2 a 3 mm. Garantia 
mínima de 90 dias. 

 

20 

21 

Manta de borracha lisa 
  
Para o uso em de superfície de bancadas com dimensões de  
compr.: 100 a 120 cm, Largura 70 a 80 cm espessura 2 a 3 mm.  
Garantia mínima de 90 dias. 

 

20 

    

LOTE 10 - Ferramentas Trabalhos Pesados (Individuais) 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Tesourão 
 
Manual para chapa de até 4mm, corta Chapas de aço com dureza 
máxima de 35 Hrc. Acompanha cabo. Informações Técnicas: 
Composição: Ferro Fundido Nodular, Acabamento: Pintura A Pó 
Eletrostática Texturizada, Alcance De Corte: 210 Mm, Largura Do 
Mordente: 4 Mm, Espessura De Chapa Até: 5/32 Dimensões: 
Comprimento: 340 Mm, Largura: 100 Mm, Altura: 235 Mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

5 

2 

Tirfor Industrial  
 
Capacidade (Kg): 1.600, Capacidade de arraste (Kg): 2.500, 
Comprimento do cabo (m): 20, Diâmetro do cabo (mm): 11, Peso 
(Kg): 34, Peso sem Cabo (Kg): 14. Garantia mínima de 12 meses. 

 

5 

    

LOTE 11 - Ferramentas Medição e Desenho 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Régua graduada aço inoxidável 300mm 
Material aço inox, tam. 30 cm, graduadas em milímetros e 
polegadas Espessura Rígida, Graduação bem definida e Nítida. 
Garantia mínima de 90 dias. 

 

100 
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2 

Réguas graduadas aço inoxidável 1000mm 
  
Material aço inox, tamanho 100cm, precisa resistente e de alta 
durabilidade e flexibilidade Largura 25mm e espessura 10mm 
(rígido). Garantia mínima de 90 dias. 

 

25 

3 
Réguas graduadas aço inoxidável 500mm 
 Material aço inox, tamanho 500mm, precisa resistente e de alta 
durabilidade e flexibilidade.  Garantia mínima de 90 dias. 

 

25 

4 
Compassos interno 
200 mm de capacidade, fabricado em aço carbono, com parafuso 
de ajuste fino. Garantia mínima de 90 dias. 

 

25 

5 
Compassos externo  
200 mm de capacidade, fabricado em aço carbono, com parafuso 
de ajuste fino. Garantia mínima de 90 dias. 

 

25 

6 

Compasso Metal 
 
Em metal com haste prolongadora para ponta seca ou grafite, 
haste prolongadora, perna articulada e um prolongador universal. 
Sua pressão pode ser aumentada facilmente de acordo com o tipo 
de uso. Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

7 

Esquadro acrílico   
 
Tamanho aproximado: 21,0 x 12,1 cm, Material: Acrílico 100% 
virgem, espessura aproximada: 2,4 mm, Cor: Cristal/transparente. 
Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

8 

Transferidor 
 
Transferidor de grau de aço inox,graduação duplas de 0 a 180° 
comprimento 6”, com regua, para medidas precisas. Garantia 
mínima de 90 dias. 

 

50 

    

LOTE 12 - Ferramentas Diversas 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Níveis de bolha 9" 
 
Com base magnética, comprimento do nível: 9" (228 mm), posição 
das bolhas do nível: 1 bolha vertical,1 bolha horizontal e 1 bolha 
inclinada 45°, Largura do nível: 40,0 mm, largura da base do nível: 
15,0 mm. Garantia mínima de 90 dias. 

 

60 

2 

Morsas/Torno 4' 
Pintura a pó eletrostática texturizada, fabricada em aço forjado, 
mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo 
resistência contra o desgaste. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

3 

Morsas/Torno 6' 
Pintura a pó eletrostática texturizada, fabricada em aço forjado, 
mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo 
resistência contra o desgaste. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

4 

Morsas/Torno 8' 
 
Pintura a pó eletrostática texturizada, fabricada em aço forjado, 
mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo 
resistência contra o desgaste. Garantia mínima de 12 meses. 

 

20 
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5 

Trena 3 metros  
 
Comprimento: 3m, Largura Da Fita: 13mm - 1/2, Graduação: 
S6(Mm), fina e resistente, fabricada em aço alto carbono 
temperado, suas lâminas têm fundo amarelo esmaltado e 
recozido. Garantia mínima de 12 meses. 

 

100 

6 

Trena 5 metros  
 
Puxador auto ajustável com reforço, Cor: Corpo amarelo com 
botão vermelho, Características: Design anatômico, Caixa plástica 
mais resistente em caso de queda, Graduação em milímetros e 
polegadas, Comprimento da fita: 5m (16’), Largura da fita: 19mm 
(3/4”), Comprimento sem dobrar em até 1,5m. Garantia mínima de 
12 meses. 

 

100 

7 

Arcos de serra e Lâmina 
 
Uso profissional, Arco De Serra 12, comprimento: 42 Cm - Para 
Serra De 12 = 31 Cm. Material: Aço Com Cabo Emborrachado. 
Contendo 1 arco e uma lâmina. Garantia mínima de 12 meses. 

 

50 

8 

Esquadro em aço 30 cm 
 
Em aço carbono, corpo em aço carbono temperado, Graduação em 
milímetros e polegadas, Tamanho: 30cm. Garantia mínima de 12 
meses. 

 

50 

9 

Prumo de centro 500g 
 
Corpo em aço de alta resistência, calço guia em aço, cordão nylon 
de 2 metros. Garantia mínima de 12 meses. 

               
50 

    

LOTE 13 - Ferramentas, Acessórios para Serralheria 

Item  Descrição  Imagem ilustrativa  Quant. 

1 

Máscaras  de solda 
 
Em fibra prensada com basculhante, confeccionada em Fibra preta, 
carneira  com catraca. Visor fixo de 51mm x 108mm. Descrição: O 
filtro de luz confeccionado em material plástico de tonalidade 9, 
10, 11 ou 12, e a placa de cobertura, confeccionada de plástico 
incolor, são fixados ao visor através de lâminas plásticas encaixadas 
em fendas internas do visor. Os Filtros de Luz são comprados 
separadamente.  Aplicação Proteção dos olhos e face do usuário 
contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações 
de serviços de soldagem. Garantia mínima de 12 meses. 

 

60 

2 

Maçaricos para corte 
 
Com corpo e cabeçote de latão forjado, registros de regulagem fina 
e alavanca superior acionadora do fluxo de corte. Com carro guia e 
compasso. Garantia mínima de 12 meses. 

 

10 

3 

Mangueira para maçarico gemia (Metros) 
 
Própria para trabalhos de solda, corte e aquecimento. Fabricadas 
em borracha sintética com reforço em malha de fios sintéticos 
resistentes a ruptura e a tração. Bitola: 5/16'' (7,90mm). Pressão 
máxima de trabalho 300 PSI. Garantia mínima de 90 dias. 

 

60 
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4 

Picadeiras para soldagem carbografite  
 
Empunhadeira emborrachada, usadas para remoção de escórias e 
impurezas provenientes dos processos de soldagem, sem mola. 
Garantia mínima de 12 meses. 

 

50 

5 

Bicos de corte n° 04  
 
Espessura de corte: Até 16mm, Pressão Oxigênio: 2,0 – 2,5Kgf/cm², 
Acetileno: 0,3 - 0,6Kgf/cm², Consumo: Oxigênio: 1,8 – 2,2m³/h, 
Acetileno: 0,2 - 0,4m³/h.  Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

6 

Bicos de corte n° 06 
 
Características: Uso Acetileno, Espessura de corte: 19,10-25,4mm. 
Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

7 

Bico de Corte Acetileno nº 12 
 
Descrição: Fabricados em cobre eletrolítico e próprios para corte 
no processo oxi-acetilênico, até 250mm de espessura. Garantia 
mínima de 90 dias. 

 

30 

8 

Bicos de corte n° 02  
 
Usado nos gases oxigênio e acetileno, Alta durabilidade e 
qualidade, Espessura do corte: 1,60 mm. Garantia mínima de 90 
dias. 

 

30 

9 

Bico de Corte GLP nº 4 
 
Descrição: Uso: GLP, Espessura de corte: 19,10-29,4mm. Garantia 
mínima de 90 dias. 

 

30 

10 

Bico de Corte GLP nº 6 
 
Descrição: - Uso: GLP, Espessura de corte: 6,4-12,7mm. Garantia 
mínima de 90 dias. 

 

30 

11 

Válvulas de segurança anti-retrocesso da chama  
 
Para punho, com uma válvula de retenção de gases, que atua 
concomitantemente, evitando a pré mistura dos gases 
combustíveis e comburentes. Garantia mínima de 90 dias.  

 

30 

12 

Tesouras manuais pito funilaria para chapas finas         
                                               
Corte: reto, Tamanho: 10", Dimensões (C x L x A): 2.00 x 8.00 x 
29.50 centímetros. Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

13 

Brocas (para aço rápido) 10,5mm 
  
Feita Em Aço Rápido (Hss) Sob A Norma Internacional Din 338, 
Podendo Ser Usada Em Qualquer Usinagem De Materiais Com 
Dureza Inferiores A 40 Hrc. Garantia mínima de 90 dias. 
 

 

50 

14 
Brocas (para aço rápido) 5/16”  
 
Feita Em Aço Rápido (Hss) Sob A Norma Internacional Din 338, 

 

50 
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Podendo Ser Usada Em Qualquer Usinagem De Materiais Com 
Dureza Inferiores A 40 Hrc. Garantia mínima de 90 dias. 

15 

Brocas (para aço rápido) 7/32’’ 
  
Feita Em Aço Rápido (Hss) Sob A Norma Internacional Din 338 
Podendo Ser Usada Em Qualquer Usinagem De Materiais Com 
Dureza Inferiores A 40 Hrc.  Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

16 

Brocas (para aço rápido) 9/64”   
Feita Em Aço Rápido (Hss) Sob A Norma Internacional Din 338 
Podendo Ser Usada Em Qualquer Usinagem De Materiais Com 
Dureza Inferiores A 40 Hrc. Garantia mínima de 90 dias.  

50 

17 

Jogo de brocas aço rápido tam : 2 mm a 15 mm,  25 pçs: 
  
Feita Em Aço Rápido (Hss) Sob A Norma Internacional Din 338 
Podendo Ser Usada Em Qualquer Usinagem De Materiais Com 
Dureza Inferiores A 40 Hrc. Garantia mínima de 90 dias. 

 

15 

18 

LIMAS PARALELAS BASTARDAS 10” 
  
Utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em 
aço, ferro fundido, metais, etc. Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

19 
Limas paralelas bastardas 12” 
Utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais 
em aço, ferro fundido, etc. Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

20 

Limas redondas tam: 10” 
  
Utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em 
aço, ferro fundido, metais, etc. Garantia mínima de 90 dias. 

 

50 

21 

Lima triangular murça 10'  
Sem cabo, descrição para limagem mecânica e ferramentarias, 
com serviços em superfícies planas internas com ângulos de 60º 
ou acima. Garantia mínima de 90 dias. 

 

40 

22 
Tochas universais completa 
Para o processo de soldagem tig com pinça para eletrodo de 
tungstenio 3/32”ø. Garantia mínima de 90 dias. 

 

30 

23 

Kit de tarrachas 13 peças 
 
Em aço CR/V. Cortador de tubo: manual. rotativo até 2". 5 
tarrachas p/ metal : medidas : 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4". 
1 Desandador: c/ catraca. Cabo de força: canopla + prolongador. 2 
alicate bomba d'agua : 1 rolo de fita - PVC. 1 convencional. 1 c/ 
regulagem no cabo.  Garantia mínima de 12 meses. 

 

5 

24 

Kit flangeador expansor 
 
Com  estojo flangeador  para ø 1/8” – 3/16” – ¼” – 5/16” – 3/8” – 
7/16”- ½” -5/8” – ¾” expansor para ø 3/16” -1/4” – 5/16” – 3/8” – 
½” – 5/8’- ¾”. Corta- tubos até 7/8” 0” 1.3/8”.  Garantia mínima de 
12 meses. 

 

5 

25 

Riscador com ponta de vídia e tampa ideal  
 
Para traçagem em geral, material inox, comprimento total 165mm, 
diâmetro 9,5mm.  Garantia mínima de 12 meses. 

 

40 
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26 

Macho e desandador 
 
Aço especial, acabamento em alto brilho com detalhes em fosco. 
Capacidade da polegada1/2”;3/8”; 5/16”; 1/4”; 3/16”.  Garantia 
mínima de 12 meses. 

 

30 

 
04. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
4.1. O critério de julgamento utilizado pela Comissão de Licitação para julgamento das 
propostas é o menor preço por lote. 

 
05. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
5.1. As propostas de preço do objeto contratado deverão ser pelo menor preço por lote, e 
deverão contemplar custos relacionados com o transporte do objeto contratado. 
 
5.2. A aquisição será realizada sob garantia de qualidade das ferramentas, cobrindo inclusive 
o risco de defeitos de fabricação, e será fornecida conforme as especificações da proposta, 
obedecendo ainda às demais disposições do item 03 (três) deste termo de referência. 
 

5.3. A marca e o fabricante dos itens cotados serão os mesmos a serem entregues, sem 
aceitação de nenhuma outra. 

 

5.4. Os objetos deverão estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e devidamente 
acondicionadas em embalagens apropriadas, em perfeitas condições para armazenamento, 
além das demais especificações constantes do item 3 (três) deste termo de referência. 
 

5.5. As quantidades descritas no Item 03 – Especificação do Produto é meramente uma 
estimativa, não obrigando o SENAI a comprar o total registrado em Ata. 

 
06. DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA 

 
6.1. O prazo de entrega dos objetos é de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do 
recebimento do pedido de compra enviado pelo SENAI, salvo se houver pedido formal de 
prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor. 
 
6.2. O objeto contratado deverá ser entregue nos endereços descrito a seguir, sendo que o 
mesmo deverá ser solicitado por meio de requisição própria devidamente assinada pelo 
responsável da contratada: 
 

Palmas - TO 

SENAI CETEC  

Quadra 201 Norte, Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - Palmas – Tocantins. CEP: 
77.001-132. 

Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro 

Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, Taquaralto – 
Tocantins - CEP.: 77.066-044. 

Paraíso do 
Tocantins -TO 

Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho 

Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins 
– Tocantins CEP.: 77.600-000. 

Araguaína – TO 
Centro de Educação e Tecnologia - CETEC 

Av. Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, Araguaína - Tocantins 
CEP.: 77.823-560. 

Gurupi - TO 
Gurupi - Centro de Treinamento 

Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, Gurupi – Tocantins CEP.: 
77.403-170. 
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07. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 A contratação em referência será regida sob a égide no Regulamento de Licitações 
e Contratos do SENAI. 
 
7.2 A contratação não gera para o SENAI qualquer vínculo de natureza trabalhista ou 
previdenciária referente aos empregados e prepostos da contratada, respondendo 
exclusivamente a empresa contratada por toda e qualquer ação trabalhista e/ou 
indenizatória por eles proposta, bem como pelo resultado delas. 
 

08. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital 
de licitação. 
 

09. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 
 
9.1 A ata de registro de preço terá vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
9.2 O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por igual período em 
conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1 Das obrigações do CONTRATANTE: 
 

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventuais rejeições 
e/ou não aprovação das ferramentas recebidas; 

 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor, forma e prazo ajustados conforme 
estipulados no contrato e termo de referência. 

 
10.2. Das obrigações da CONTRATADA: 
 

 O objeto contratado deverá ser entregue de forma a não interromper ou prejudicar os 
trabalhos e as atividades exercidas na Escola ou mediante solicitação do 
CONTRATANTE, visto que no horário comercial a escola possui atividades de 
ensino, onde é necessária a concentração de seus alunos nas atividades de 
aprendizagem; 

 Atender as autorizações previamente encaminhadas por estas Unidades, no prazo 
estipulado neste termo; 

 A CONTRATADA deverá garantir os mais altos padrões de qualidade do objeto 
contratado; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa 
CONTRATADA às sanções previstas neste instrumento; 
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 Não assumir qualquer despesa em nome do SENAI, em hipótese alguma; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente aos Fiscais dos Contratos, a impossibilidade 
de execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das 
providências cabíveis; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que seus 
empregados causarem ao SENAI-DR/TO; 

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

 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 do objeto contratado;  

   Aos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusas todas as despesas de 
custo, material, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou 
de qualquer outra natureza para a efetivação da entrega do objeto contratado deste 
instrumento. 

 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
11.1. Por se tratar de um Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária será 
realizada/informada no momento da formalização do instrumento contratual e/ou 
documento equivalente. 
  
12. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 
12.1. A Gestão do Contrato será realizada pela Gerência da UNIAD – Senhora Maria do 
Socorro Lira Cardoso e a fiscalização ficará a cargo dos seguintes colaboradores:  

 
 Araguaína será a colaboradora Jaqueline Tavares; 

 Palmas será o colaborador Luís Fernando Cordeiro Araujo no âmbito do CETEC Palmas; 

 CFP Taquaralto a Colaboradora Sergiane Carvalho; 

 Paraíso do Tocantins a colaboradora Islaine Torres; 

 Gurupi o colaborador Ricardo Rosa Leal. 

 
12.2. O Fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora do Contrato, qualquer problema 
que venha acontecer durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 
12.3. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA. 

 
12.4. O fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora do Contrato qualquer problema que 
venha acontecer durante a entrega dos produtos adquiridos, com vista ao alinhamento 
cabível sem prejuízo para as partes. 

 
12.5. Ao fiscal do contrato incumbirá o acompanhamento da entrega dos produtos, 
determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
contratuais constatadas, comunicando as mesmas a sua gerência. 
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12.6. Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e conferências do 
objeto contratado. 
 
12.7. O acompanhamento e recebimento do objeto contratado ficará a cargo do Fiscal do 
Contrato. 

 
12.8. Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal do Contrato e pela Gestora do 
contrato, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
13. DO RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO 

 
13.1. As ferramentas/equipamentos a serem entregues deverão atender ao disposto no 
item 03 (três) deste termo.  
 
13.2. O recebimento das ferramentas/equipamentos estará condicionado a conferência e 
aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir e substituir eventuais 
vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados. 

 
13.3. Somente serão dados aceites nas ferramentas que apresentarem perfeitas 
condições de uso, sem partes quebradas ou arranhadas, sem danos ou defeitos físicos de 
qualquer natureza: estéticos, etc. 

 
13.4. Caso ocorra, as mesmas terão que ser substituídas sem ônus para o órgão solicitante 
no prazo máximo de até 10 (dez) dias contados a partir da entrega dos objetos. 

 
13.5. Qualquer avaria ou irregularidade identificada implicará na recusa do produto por 
parte do SENAI. 

 
14. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
14.1. Serão encaminhados para pagamento os processos que estiverem de acordo com 
as exigências deste termo de referência. 
 
14.2. As notas fiscais de venda deverão ser emitidas entre os dias 01 a 20 de cada mês. 

 
14.3. A CONTRATADA emitirá nota fiscal de venda, em conformidade com as 
especificações e descrições do objeto e quantitativos.  
 
14.4. A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste 
Regional. 

 
14.5. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos 
contratados, em conformidade com as prerrogativas deste Termo. 

 
14.6. 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. 

 
14.7. Caso a CONTRATADA deixe de apresentar as certidões mencionadas no item 14.6 
alíneas “a” e “b”, acarretará os encargos constantes no item 16 deste termo de referência 
para o caso de inadimplemento. 
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14.8. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas neste Termo de 
Referência. 

 
15. DOS DADOS PARA FATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 

 
15.1. A nota fiscal deverá ser faturada de acordo com os dados da unidade contratante, 
conforme indicado no quadro a seguir:  
 

Palmas - TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

Quadra 201 Norte, Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - Palmas – 
Tocantins. CEP: 77.001-132, CNPJ: 03.777.465/0002-22. 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, Taquaralto 
– Tocantins - CEP.: 77.066-044, CNPJ: 03.777.465/0007-37. 

Paraíso do 
Tocantins -TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do 
Tocantins – Tocantins. CEP.: 77.600-000, CNPJ: 03.777.465/0006-56. 

 
Araguaína – TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

Av. Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, Araguaína - Tocantins 
CEP.: 77.823-560, CNPJ: 03.777.465/0004-94. 

Gurupi - TO 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, Gurupi – 
Tocantins. CEP.: 77.403-170, CNPJ: 03.777.465/0003-03. 

 
16. DAS PENALIDADES 

 
16.1. As penalidades para os casos de inadimplemento serão aplicadas de acordo com 
o edital e minuta do contrato. 

 
17. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
17.1. Inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, são 
motivos para rescisão do contrato: 

 
a) Em caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
b) Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
c) Cometimento reiterado de faltas na execução; 
d)     Supressão, por parte da administração, do objeto contratado que acarretem 

modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido; 
e)      Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do fornecimento do objeto contratado já recebidos ou executados. 
Assegura-se a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações até que seja normalizada a situação. 

 
17.2. Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie, seja a que título for, 
caso o presente ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas 
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contratuais vigentes, termos em que a CONTRATADA, será considerada responsável para 
todos os efeitos legais.  
 
18. DA GARANTIA DO OBJETO 

 
18.1.  Os proponentes deverão oferecer garantia conforme descrito no item 03 (três) deste 
termo de referência, contra defeito de fabricação e quanto à qualidade do produto ofertado, 
ou a assegurada pelo fabricante, se maior, a contar do recebimento definitivo. 

 

18.2.  Os objetos que apresentarem inconsistência quanto à especificação deverão ser 
trocados pelo fornecedor, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
19. DA ADESÃO 

 
19.1. A Ata de Registro de Preços firmada com o SENAI-DR/TO poderá ser objeto de 
adesão por outro Serviço Social Autônomo, observando as prerrogativas legais do 
Regulamento de Licitações do SENAI. 
 
20. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
20.1.  A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SENAI DR/TO de 
Aquisições de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 
21. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
21.1. O SENAI poderá anular ou revogar o presente instrumento, a qualquer tempo, 
desde que justificado. 
 
21.2. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todo suporte necessário para a 
dinamização, atendimento e concretização do objeto deste instrumento. 
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ANEXO II 
 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE MENORES 

 

 

Palmas (TO), ...... de .......................de 2017. 

 

Ao  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _________________, 
por meio de seu representante legal Senhor ______________, portador da Cédula de Identidade n° 
_____________, expedida pelo ____________, inscrito no CPF sob o n° _______________, 
DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins desta licitação, Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº..../2017,  declara  que: 
 
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 

 

b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades 

do Sistema “S” (SENAI, SESI, SESC, SEBRAE, etc...), bem como comunicará qualquer fato ou 

evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação 

Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

------------------------------------------------ 

(Assinatura do representante legal ou proprietário) 

CNPJ da Empresa 

 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 
 

 
MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxx/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2017 – Menor Preço por Lote 
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses  

 
 

Aos xxx dias do mês de xxx do ano de 2017, 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 ..../2017, para REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, transcorrido o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, 
o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, inscrito no CNPJ sob nº 
03.777.465/0001-41, com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, 2° Andar, Centro, Palmas-
TO, representado neste ato por sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues de Paula, resolve lavrar 
a presente Ata, para REGISTRAR os preços da(s) empresa(s) abaixo relacionadas e classificadas no 
certame, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e as cláusulas e 
condições estipuladas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FORNECEDOR E PREÇO REGISTRADO 
1.1. Empresa:______________________________________, CNPJ nº:_________, com sede 
___________________________, representada neste ato pelo 
Sr.__________________________________, CPF nº___________, RG nº_________________, 
compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições estabelecidas no edital do 
certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 
LOTE: 

ITEM UNID  ESPECIFICAÇÃO  QUANT VLR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

      

Valor Total  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada uma vez 
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 especifica 
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 ao fornecedor beneficiário da Ata para 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. 
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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 é de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento 
do pedido de compra enviado pelo SENAI, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo fornecedor. 

 

4.2. O objeto contratado deverá ser entregue nos endereços descrito a seguir, sendo que o mesmo 
deverá ser solicitado por meio de requisição própria devidamente assinada pelo responsável da 
CONTRATADA: 

 

Palmas - TO 

SENAI CETEC  
Quadra 201 Norte, Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - Palmas – 
Tocantins. CEP: 77.001-132 

Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro 
Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, Taquaralto 
– Tocantins. CEP: 77.066-044 

Paraíso do 
Tocantins -TO 

Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho 
Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do 
Tocantins – Tocantins. CEP: 77.600-000 

 
Araguaína – TO 

Centro de Educação e Tecnologia - CETEC 
Av. Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, Araguaína – Tocantins 
CEP.: 77.823-560 

Gurupi - TO 
Gurupi - Centro de Treinamento 
Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, Gurupi – 
Tocantins. CEP: 77.403-170 

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

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventuais rejeições e/ou não 
aprovação das ferramentas recebidas; 

 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor, forma e prazo ajustados conforme estipulados 
nesta Ata de Registro de Preços e Contrato. 

 
5.2. Compete ao Fornecedor: 

 O objeto contratado deverá ser entregue de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos 
e as atividades exercidas na Escola ou mediante solicitação do CONTRATANTE, visto que no 
horário comercial a escola possui atividades de ensino, onde é necessária a concentração de 
seus alunos nas atividades de aprendizagem; 

 Atender as autorizações previamente encaminhadas por estas Unidades, no prazo estipulado 
nesta Ata; 

 A CONTRATADA deverá garantir os mais altos padrões de qualidade do objeto contratado; 
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 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa CONTRATADA às 
sanções previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome do SENAI, em hipótese alguma; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente aos Fiscais dos Contratos, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências cabíveis; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados 
causarem ao SENAI-DR/TO; 

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

 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 do objeto contratado;  

 Aos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusas todas as despesas de custo, 
material, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra 
natureza para a efetivação da entrega do objeto contratado deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
6.1. As notas fiscais de venda deverão ser emitidas entre os dias 01 a 20 de cada mês. 
 
6.2. A CONTRATADA emitirá nota fiscal de venda, em conformidade com as especificações e 
descrições do objeto e quantitativos.  
 
6.3. A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido confirmado, obedecendo às 
prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste Regional. 
 
6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em nome da 
empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado, em conformidade 
com as prerrogativas desta Ata. 

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

 
a) Certidão de Tributos Federais – Pessoa Jurídica - (http://www.receita.fazenda.gov.br); 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 
6.6. Caso a CONTRATADA deixe de apresentar as certidões mencionadas nas “alíneas” “a” e “b” do 
item 6.5, o pagamento será retido até a regularização e apresentação das certidões. 
 
6.7. A nota fiscal deverá ser faturada de acordo com os dados da unidade contratante: 

Palmas - TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Quadra 201 Norte, Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - 
Palmas – Tocantins. CEP: 77.001-132. CNPJ: 
03.777.465/0002-22. 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, 
Taquaralto – Tocantins - CEP: 77.066-044. CNPJ: 
03.777.465/0007-37. 

Paraíso do 

Tocantins -TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, 
Paraíso do Tocantins – Tocantins CEP: 77.600-000. CNPJ: 
03.777.465/0006-56. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO  
7.1. A ata de registro de preços e os contratos terão como gestora a colaboradora: 
 
 Maria do Socorro Lira Cardoso – Gerente da UNIAD. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas ensejará a aplicação à empresa/fornecedora 
registrada, conforme o caso, das sanções previstas do Edital do Pregão Presencial nº 007/2017 SENAI-
DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial nº 007/2017 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 de Registro de Preços não obriga o SENAI-TO firmar contratação na quantidade estimada, 
podendo ocorrer licitações especificas 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 12 (doze) meses. 
 
9.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 007/2017, com 
o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, e com as demais normais 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 SENAI-DR/TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  
11.1. 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. 
 
E por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 
Palmas-TO., ............de ........................de 2017. 
 

MARCIA RODRIGUES DE PAULA 
Diretora Regional do SENAI-TO 

 

 
Fornecedora 

 
TESTEMUNHAS: 
NOME e CPF:                                                                  NOME e CPF:                                                                  

 

Araguaína – TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Av. 
Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, Araguaína – 
Tocantins. CEP: 77.823-560. CNPJ: 03.777.465/0004-94. 

Gurupi - TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, 
Gurupi – Tocantins CEP: 77.403-170. CNPJ: 
03.777.465/0003-03. 
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ANEXO IV 

 
 

MINUTA DO CONTRATO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ....../2017 SENAI-DR/TO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO E A 
EMPRESA....................................... 
 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – SENAI-TO, estabelecido na Quadra 
104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Palmas-TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, neste ato 
representado por sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues de Paula, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o 
n.º..............................., com sede na Rua ............................ CEP:.........................., neste ato 
representado por seu Proprietário, Sr....................................., doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato no âmbito do Processo Licitatório nº 008/2017 
SENAI-DR/TO, Pregão Presencial nº 007/2017, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades 
Operacionais do SENAI – DR/TO, nas áreas de automotiva, metalmecânica automação e tecnologia 
da informação, conforme condições estabelecidas neste instrumento, no Edital do Pregão Presencial 
nº 007/2017 e na proposta de preço apresentada pela contratada como se transcrito fosse.  
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o 
edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de habilitação, a proposta 
apresentada pela Contratada e demais documentos que integram o processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
A CONTRATADA compromete-se a fornecer o(s) item(ns) especificado(s) abaixo, nas condições aqui 
descritas: 

LOTE: 

ITEM UNID  ESPECIFICAÇÃO  QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

      

Valor Total R$  

 
Parágrafo Único: O preço apresentado pela CONTRATADA será considerado completo e abrange 
todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de 
mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte 
de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 
contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, de comum acordo, mediante Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento das 
ferramentas/materiais, em conformidade com o objeto deste contrato.  

 
Parágrafo Segundo: 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. 
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Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega das ferramentas/materiais contratados, 
em conformidade com as prerrogativas deste contrato e mediante a apresentação dos documentos 
constantes do Parágrafo Quarto. 

 
Parágrafo Quarto: 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. 
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto contratado as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de licitação. 
 
Parágrafo Sexto: Caso a CONTRATADA deixe de apresentar as certidões mencionadas nas “alíneas” 
“a” e “b” do Parágrafo Quarto, o pagamento será retido até a regularização e apresentação das 
Certidões. 

Parágrafo Sétimo: As notas fiscais de VENDA deverão ser faturadas em nome do SENAI – DR / TO, 
de acordo com cada pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante abaixo:  

 

Palmas - TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -  Quadra 201 Norte, 

Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - Palmas – Tocantins. CEP: 77.001-132. 
CNPJ: 03.777.465/0002-22. 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Avenida Tocantins, 

Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, Taquaralto – Tocantins - CEP: 
77.066-044. CNPJ: 03.777.465/0007-37. 

Paraíso do Tocantins -

TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Rua Residencial 

06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins – Tocantins. 
CEP: 77.600-000. CNPJ: 03.777.465/0006-56. 

 

Araguaína – TO 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Av. Dom Emanuel 

nº 1347, Bairro Senador, Araguaína – Tocantins. 
CEP: 77.823-560. CNPJ: 03.777.465/0004-94. 

Gurupi - TO 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Rua Joaquim 

Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, Gurupi – Tocantins CEP: 77.403-
170. CNPJ: 03.777.465/0003-03. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SENAI-DR/TO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SENAI por período de até 02 (dois) anos.  
 

Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega/execução do objeto implicará, a cada ocorrência, 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, 
até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 
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Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no parágrafo anterior, o atraso injustificado por período 
superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que após o 20º dias de 
atraso, o SENAI terá direito de recusar a execução ou entrega da contratação, de acordo com sua 
conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota 
fiscal/fatura para pagamento do objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo à rescisão por motivo retrocitado, o CONTRATANTE poderá contratar 
o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SENAI, 
observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante 
vencedora, ou adotar outra medida legal para aquisição do objeto. 
 
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, 
poderão elas ser compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos a contratada, nos termos dos 
artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do parágrafo anterior ou, inexistindo 
pagamento vincendo a ser realizado pelo contratante, ou, ainda sendo este insuficiente para possibilitar 
a compensação de valores, a contratada será notificada a recolher a importância remanescente das 
multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do comunicado 
formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, pela contratada, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente 
e indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante. 

 
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades impostas 
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério. 

 
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso 
o direito de licitar com o SENAI-DR/TO por até 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Nono: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
O prazo de entrega dos objetos é de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento 
do pedido de compra enviado pelo SENAI, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo fornecedor. 

 

Parágrafo Único: O objeto contratado deverá ser entregue nos endereços descrito a seguir, sendo que 
o mesmo deverá ser solicitado por meio de requisição própria devidamente assinada pelo responsável 
da CONTRATADA: 
 

 Palmas – TO: 
SENAI CETEC - Quadra 201 Norte, Av. LO 4, Lote 5, Plano Diretor Norte - Palmas – 
Tocantins. CEP: 77.001-132; 
 
Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro - Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 
09, Setor Morada do Sol, Taquaralto – Tocantins - CEP: 77.066-044. 
 

 Paraíso do Tocantins –TO: 
Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho, Rua Residencial 06, 

Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins - Tocantins, CEP: 77.600-000. 
 

 Araguaína – TO: 
Centro de Educação e Tecnologia – CETEC - Av. Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, 
Araguaína – Tocantins, CEP: 77.823-560. 

 

 Gurupi – TO: 
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Gurupi - Centro de Treinamento - Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana, 
Gurupi – Tocantins CEP: 77.403-170. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
Inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, são motivos para rescisão do contrato: 
 

a) Em caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
b) Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
c) Cometimento reiterado de faltas na execução; 
d) Supressão, por parte da administração, do objeto contratado que acarretem modificação do 
valor inicial do contrato além do valor permitido; 
e) Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pela Administração decorrentes do 
fornecimento do objeto contratado já recebidos ou executados. Assegura-se a CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a 
situação. 

 
Parágrafo Único: Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie, seja a que título 
for, caso o presente ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais 
vigentes, termos em que a CONTRATADA, será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA HABILITAÇÃO 
A contratada deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do contrato as 
mesmas condições de habilitação exigidas no edital do certame licitatório.     
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES  
Compete ao Contratante, dentre outras obrigações: 

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventuais rejeições e/ou não 
aprovação das ferramentas recebidas; 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazo ajustados conforme 
estipulados neste contrato. 

 
Parágrafo Único: Compete à Contratada, dentre outras obrigações: 

 O objeto contratado deverá ser entregue de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos 
e as atividades exercidas na Escola ou mediante solicitação do CONTRATANTE, visto que no 
horário comercial a escola possui atividades de ensino, onde é necessária a concentração de 
seus alunos nas atividades de aprendizagem; 

 Atender as autorizações previamente encaminhadas por estas Unidades, no prazo estipulado 
neste contrato; 

 A CONTRATADA deverá garantir os mais altos padrões de qualidade do objeto contratado; 

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

 Não assumir qualquer despesa em nome do SENAI, 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; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados 
causarem ao SENAI-DR/TO; 

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

 Aos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusas todas as despesas de custo, 
material, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra 
natureza para a efetivação da entrega do objeto contratado deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR  
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do pagamento pelo 
CONTRATANTE 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 PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
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: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  
A gestão do contrato será exercida pela Gerente da UNIAD, Sra. Maria do Socorro Lira Cardoso. 
 
Parágrafo Primeiro: As fiscalizações da execução do Contrato serão exercidas pelos colaboradores 
abaixo: 

 CETEC – PALMAS: Luís Fernando Cordeiro; 

 CFP – TAQUARALTO: Sergiane Carvalho; 

 CFP – PARAÍSO: Islaine Torres; 

 CT – GURUPI: Ricardo Rosa Leal; 

 CETEC – ARAGUAÍNA: Jaqueline Costa Tavares. 
 

Parágrafo Segundo: O Fiscal deverá comunicar a Gestora, qualquer problema que venha acontecer 
durante a execução da vigência do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA. 

 
Parágrafo Quarto: O fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer problema que venha 
acontecer durante a entrega dos objetos contratados, com vista ao alinhamento cabível sem prejuízo 
para as partes. 

 
Parágrafo Quinto: Ao fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega do objeto, determinando à 
empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do respectivo 
contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas 
a sua gerência. 

 
Parágrafo Sexto: Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e conferência dos 
objetos entregues. 

 
Parágrafo Sétimo: O acompanhamento e Recebimento dos objetos contratados ficarão a cargo do 
Fiscal. 
 
Parágrafo Oitavo: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pela Gestora, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA  
A contratada deverá apresentar garantia para as ferramentas conforme estabelecido na proposta de 
preço, bem como, consoante previsto na cláusula segunda deste contrato, contra defeito de fabricação 
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e quanto à qualidade do produto ofertado, ou a assegurada pelo fabricante, se maior, a contar do 
recebimento definitivo.  
 
Parágrafo Único: Os objetos que apresentarem inconsistência quanto à especificação deverão ser 
trocados pelo fornecedor, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital de Licitação e seus anexos, bem como na 
legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões que 
possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, renunciando outros, por mais 
privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e para um mesmo efeito, assim como 02 (duas) testemunhas abaixo, a tudo presente. 

 
Palmas-TO, .. de ......... de 2017. 
 
 

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

Contratante 

........................................... 
Proprietário da ....................... 

Contratada  
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: 
CPF:          
 
Nome: 
CPF: 
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(LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE) 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2017 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2017 SENAI-DR/TO 
 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL/FAX  

Dados Bancários:  

 
OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades Operacionais do 
SENAI – DR/TO, nas áreas de automotiva, metal mecânica automação e tecnologia da 
informação, na forma de Registro de Preço. 

 

 
 

LOTE 02 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

LOTE 01 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
 

 

LOTE 03 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

LOTE 04 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     



 

62 

 

 

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

LOTE 05 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

LOTE 06 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     



 

63 

 

 

 
LOTE 08 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

LOTE 07 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 



 

64 

 

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
LOTE 09 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 
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LOTE 10 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
LOTE 11 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
LOTE 12 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
LOTE 13 

Item Descrição  Quant. Valor Unit. Valor Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     



 

66 

 

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

 
Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do pedido de 
compra. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 007/2017 
SENAI-DR/TO. 
 
Garantia mínima: Conforme previsto no edital de Pregão Presencial nº 007/2017 SENAI-
DR/TO. 
 
DECLARAÇÕES: 
  
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos 
os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.  
 
Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão Presencial nº 007/2017 SENAI-DR/TO, assumindo total responsabilidade 
pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente proposta de preço. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar à data prevista para abertura do certame. 
 
 
Data _____/______/2017.  
 
 

 
Nome por extenso do Representante Legal da Empresa 

 
Nome da Empresa 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar no 
Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste 
modelo. 


