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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 - SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - SENAI-DR/TO 

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

Objeto: 
Aquisição de equipamentos de EPI´s e EPC´s para atendimento das 
demandas das UO’s – Unidades Operacionais de Palmas, Taquaralto, 
Gurupi, Paraíso e Araguaína, na forma de Registro de Preços. 

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

Data: 27/11/2018 Horário: 9h (horário local) 

Local: 
Sede do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senai-to.com.br/
mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço por Lote 

Data da realização: 27/11/2018 

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

Local: Sede do SENAI-DR/TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 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, Lote 34 A, Centro, Palmas-
TO, CEP 77.020-016, às 09 horas do dia 27 de novembro de 2018, 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 às 18 horas do dia 22 de novembro de 2018, 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 equipamentos de EPI´s e EPC´s para 
atendimento das demandas das UO’s – Unidades Operacionais de Palmas, Taquaralto, 
Gurupi, Paraíso e Araguaína, 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. Declaração de parentesco – Anexo III; 
2.2.4. Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IV; 
2.2.5. Minuta de Contrato – Anexo V; 
2.2.6. Modelo de Proposta – Anexo VI. 
                                                
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;  

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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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 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. 
  
4. 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, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 77.020-016. 
Abertura: 27/11/2018. 
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. 

 
5. 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 
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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. 
 
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. 
 
6. 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 
Contrato/Pedido de Compra.   
 
7. 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 – 
SENAI-DR/TO. 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI. 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP.: 77.020-016. 
Processo Licitatório: 015/2018 SENAI-TO. 
Abertura: 27/11/2018. 
Horário: 09h. 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 
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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/fax e endereço eletrônico se 
houver.  
 
7.2.2. Número deste instrumento convocatório. 
 
7.2.3. Cotação de preço unitário e total para cada item e total do lote, bem como o valor 
global da proposta, de acordo com o termo de referência – anexo I deste Edital, expresso 
em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais, sendo o 
valor total 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. 

 
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. Indicar modelo/marca, prazo de validade, garantia, Certificado de Aprovação 
(CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (para os itens que forem exigidos no Termo 
de Referência) e  Certificado de Aprovação do INMETRO (para os itens que forem 
exigidos no Termo de Referência), bem como as especificações detalhadas do objeto, 
sob pena de desclassificação. 
 
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 
encerramento da sessão licitatória, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, 
desde que apresentada às devidas escusas por parte da Licitante vencedora. 
 
7.4. A Licitante antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente às 
especificações do objeto constante no Anexo I de modo a não incorrer em avaliações 
incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegadas por motivar eventuais 
pretensões de acréscimo de valores ou desistência. 
 
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.  
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7.6. A falta de data, declaração conforme subitem 7.2.4, 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 – 
SENAI-DR/TO. 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI. 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP.: 77.020-016. 
Processo Licitatório nº 015/2018 SENAI-TO. 
Abertura: 27/11/2018. 
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 da data de sua emissão; 

II. Ser entregues em original ou cópia autenticada por cartório competente; 
III. Os documentos 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 CPL não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham 
sido necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento. 

   
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 
respectivas. 
 
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, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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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, materiais compatíveis com o 
objeto 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 prestador do serviço, 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). 

 
8.2.4.1.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, realizar 
diligências a fim de verificar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica 
apresentado(s) no presente certame. 
 
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. 
 
8.2.5.2. Declaração de Relação de Parentesco, nos termos do ANEXO III deste edital de 
licitação. 
 
 9. 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, esta deverá ser com reconhecimento 
de firma em cartório, 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. 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. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. 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. Após o credenciamento, os envelopes de todos os Licitantes serão entregues a 
Comissão de Licitação. 

   
10.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "I"– 
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 I) das empresas Licitantes, a 
Pregoeira poderá encaminhar as propostas de preços para análise e emissão de Parecer 
Técnico do Departamento Requisitante, podendo a critério da Comissão, suspender a 
sessão, sendo os Licitantes convocados na sessão ou posteriormente para a continuidade 
do certame. O não comparecimento da empresa na sessão de continuidade acarreta a sua 
impossibilidade de ofertar lances, permanecendo o valor da proposta como última oferta. 
  
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.  
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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. 
  
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. 
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10.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a COPERLI procederá à abertura dos 
Documentos de Habilitação (Envelope II) 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.   
 
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 
123/06, 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, após 
declarada vencedora, para a regularização da documentação de regularidade fiscal, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. O prazo de 05 dias poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério do SENAI-TO, desde que requerido pelo interessado, 
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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11.1.7 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.  
 
11.1.8 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. 

 
11.1.9 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 

 
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, dirigido 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 obrigatoriamente deverão ser protocolados junto ao Departamento de 
Licitações do SENAI-TO, até às 18 horas (horário local). 
 
13.7. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado 
será comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
13.8. 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 
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de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SENAI-DR/TO pelo prazo de 
02 (dois) anos. 
 
13.9. 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. 
 
13.9.1. Também não reconhecidas às petições (Impugnações e/ou Recursos) que 
tenham sido encaminhadas por E-mail. 
 
13.10. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.11. 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 a 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.  

 
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 prorrogado 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. 
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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, 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. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas 
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor de sua 
proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitação. 
 
17.2. A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus ou 
recolhida diretamente a tesouraria do SENAI-TO, no prazo máximo de 15 dias corridos, 
contados da data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
17.3. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços 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.  
 

17.4. 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 
pedido de compras/contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 
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17.5. 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. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. 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. 
 
17.8. 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.  
 
17.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante. 

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

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

 
17.12. 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 participar em licitação e contratar com o SENAI, poderá ser também 
aplicada 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 
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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 
total ou parcialmente a qualquer momento a presente licitação, dando ciência aos 
interessados, antes da assinatura da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, 
ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
 
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 licitante adjudicada como vencedora do certame será convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta de preço, para no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de convocação, assinar o instrumento contratual. O prazo para assinatura poderá ser 
prorrogado, por igual período, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante 
seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SENAI. 
  
21.6. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 
poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 
  

a) Perda do direito à contratação; 
b) Multa; 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAI, por prazo de até 02 

anos, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento 
convocatório. 

21.7. A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder 
a ata de registro de preços.  
 
21.8. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 meses, salvo se houver 
alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou 
documento equivalente, e será examinada mediante apresentação de documentos que 
comprovem, de forma inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuição 
inicialmente pactuada. 
 
21.9. 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. 
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21.10. 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. 
 
21.11. 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, 08 de novembro de 2018. 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira do SENAI-DR/TO 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. DO OBJETO 

 
1.1. Aquisição de EPI´s e EPC na forma de Registro de Preços para atendimento das 
demandas das UO’s – Unidades Operacionais de Palmas, Taquaralto, Gurupi, Paraíso e 
Araguaína, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A aquisição de EPI´s e EPC´s é de suma importância para a segurança dos 
colaboradores e dos alunos SENAI – DR/TO, no desenvolvimento de suas atividades 
práticas durante os cursos, que se façam necessários o uso desses objetos.  
 
2.2. É importante ressaltar que em caso de acidente com um aluno, e ficando comprovada 
que a instituição colocou o aluno em uma situação de risco sem as devidas proteções, 
poderá acarretar em graves penalidades diante do poder público. 
  
2.3. A Norma Regulamentadora NR06, proíbe a execução de atividades de qualquer 
natureza que ofereça riscos de acidente, sem o uso do EPI ou EPC, sendo no 
desenvolvimento do trabalho ou em Treinamentos. 
 
2.4. Ressaltamos ainda que o critério de julgamento será o de “menor preço por lote” que 
além de garantir o mínimo de padronização dos materiais e a compatibilidade de 
especificações técnicas, também se mostra o mais recomendável ao SENAI – DR / TO por 
questões de especialidade da contratada, por questões de responsabilidades, logística de 
entrega, garantias para os materiais/equipamentos como um todo, controle e gerenciamento 
do contrato. 

 

03. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer os materiais de acordo com as 
especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
3.2 Todos os elementos representados neste Termo de Referência deverão ser 
considerados para fins de elaboração de proposta financeira. 

 
3.3 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções na proposta, não poderão 
constituir pretexto para cobrança de “valores extras” e/ou alteração na composição de 
preços unitários. 

 
3.4 Os preços deverão ser propostos considerando-se todas as despesas, inclusive o 
transporte (frete) dos materiais até o local de entrega, impostos de qualquer natureza e 
outros encargos ou acessórios. 
 

04. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO 

 
4.1 O interessado deverá elaborar sua proposta de preço conforme as especificações, 
quantitativos e detalhamento técnico do objeto, de acordo com as informações constantes 
neste Termo de Referência. 
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4.2. Todos os objetos (EPI’s e EPC’s) deverão possuir certificação de aprovação C.A. 
inserida no objeto, conforme certificação descrita no termo de referência, exceto aqueles em 
que o C.A não se aplica. 
 
4.3. No ato da entrega será verificada a certificação de aprovação exigido no termo de 
referência, respeitado os prazos conforme determinado no item 10 deste termo de referência 
(Prazos e locais de entrega dos objetos contratados). 
 

LOTE 01 

Item Descrição do EPI/EPC Unid Nº CA Quant. Imagem meramente 
ilustrativa do EPI/EPC 

01 

Avental de couro para 
soldagem.  

 Avental de segurança 
confeccionado em 
raspa. 

 Tiras em raspa e 
fivelas metálicas no 
pescoço e na cintura 
afixadas por costuras.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto.  

UN. Informar  250 

 

02 

Avental de PVC resistente 
tamanho.  

 Avental confeccionado 
em material sintético 
tipo PVC, com 1,10 m.  

 Forrado com suporte 
Têxtil de material 
sintético. 

 Possui tirantes para 
amara e ajustar ao 
corpo na altura do 
pescoço e na cintura 
do mesmo. Material 
afixado ao avental por 
costura simples. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto.  
 

UN Informar 120 

 



 

19 

 

03 

Avental de PVC forrado.  

 Cor branca frontal.  

 Comprimento 1,20m. 

 Largura 0,70m. 

 Com cordões para 

ajuste no pescoço e 

cintura.   

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto.  

UN. Informar 150 

 

04 

Magote de segurança. 

 Confeccionado em 

raspa. 

 Com fivelas metálicas.  

 Com tiras em raspa 

para ajuste. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto. 

PAR Informar 250 

 

05 

Blusão de raspa para 

processos de solda. 

 Curtida ao cromo 

 Com proteção contra 

queimaduras 

 Manga longa para 

fechamento frontal em 

Velcro. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto.  

UN. Informar 150 

 



 

20 

 

06 

Perneira para solda. 

 Confeccionado em 

raspa 

 Tiras em raspa e fivela 

metálica para ajustes 

 Resistentes agentes 

abrasivos e 

escoriantes. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 
de entrega do produto. 

PAR Informar 250 

 

07 

Macacão de Saneamento. 
Tamanho “G”. 

 Vestimenta especifica 
para proteção do 
usuário contra risco de 
contágio por trabalho 
em saneamento 
urbano. 

 Macacão em trevira 
acoplado com bota de 
PVC. 

 Macacão em trevira 
acoplado com bota e 
luva de PVC. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 2 
ano na data de 
entrega do produto.  

UN. Informar 50 

 

08 

Macacão de Saneamento. 
Tamanho “M”. 

 Vestimenta especifica 
para proteção do 
usuário contra risco de 
contágio por trabalho 
em saneamento 
urbano. 

 Macacão em trevira 
acoplado com bota de 
PVC. 

 Macacão em trevira 
acoplado com bota e 
luva de PVC. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 

UN. Informar 50 
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Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 2 
ano na data de 
entrega do produto.  

09 
Avental em TNT. 
Avental em TNT Manga Longa 
Com Velcro 20 gr. 

UN. 
Não 

aplica 
1000 

 

10 
 

Capa de segurança.  

 Confeccionada em 
tecido sintético 
revestido de PVC em 
uma face, com capuz 
do mesmo material. 

 Altura total, medida da 
junção do capuz a 
borda de 1115 mm, 
largura total, medida 
frontal do tórax, de 
660 mm. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 2 
ano na data de 
entrega do produto.  

UN. Informar 80 

 

11 

Touca Árabe Cor Azul. 

 Capuz de segurança 
confeccionado em 
tecido de malha dupla 
de poliéster 
(helanca/Brim), 

 Aba bico de pato, 
reforço na aba com 
tiras em viés.  

 Tiras inteiriças em 
velcro para ajuste na 
parte frontal. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 1 
ano e 6 meses na data 

UN. Informar 600 

 



 

22 

 

de entrega do produto.  

12 

Touca de Rede Preta. 

 Touca Nylon para 
Proteção, em formato 
de circunferência cor 
preta. 

 Com furos tipo 
colmeia, embaladas 
uma a uma, 
reutilizável. 

 
CAIXA COM 100 UNIDADES 

CX 
Não 

aplica 
20 

 

  

LOTE 02 

Item Descrição do EPI/EPC Unid Nº CA Quant. Imagem meramente ilustrativa 
do EPI/EPC 

01 

Calçados de Segurança 
com Isolamento Elétrico.  

 Calçado Bi-
densidade, injetado 
diretamente ao 
cabedal. 

 Confeccionado em 
Couro Curtido ao 
Cromo. 

 Com biqueira de 
PVC.  

 Isolante Elétrico. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

PAR Informar 1800 
 

02 

Calçado de Segurança 
Nobuck Marrom. 

 Bota de segurança 
confeccionada em 
couro nubuck com 
curtimento 
atravessado. 

 Fechamento em 
cadarço, colarinho 
em sintético soft 
acolchoado forrado 
em tecido não 
respirável 

 Solado em PU 
Bidensidade bicolor 
com sistema de 
absorção de impacto, 
injetado diretamente 
ao cabedal. 

 Com Isolante 
Elétrico.  

PAR Informar 200 
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 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto. 

03 

Bota de segurança bi-
densidade. 

 

 Botina de segurança 
de uso profissional. 

 Tipo blatt. 

 Fechamento em 
elástico nas laterais, 
confeccionado em 
couro vacum curtido 
ao cromo, palmilha 
de montagem em 
couro.  

 Com biqueira de 
PVC.  

 Palmilha antiperfuro.  

 Solado de 
poliuretano bi-
densidade. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

PAR Informar 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 

Calçado de Segurança. 

 

 Sapato ocupacional 

confeccionado em 

couro com curtimento 

atravessado. 

 Forração em tecido 

não respirável, 

fechamento em 

fivela. 

 Palmilha de 

montagem em 

poliéster resinado.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 

PAR Informar 200 
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na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

 
 
 
 

05 

Calçado de segurança de 

uso profissional tipo 

sapato. 

 Fechamento em 

elástico. 

 Confeccionado em 

couro hidrofugado 

curtido ao cromo. 

 Solado de 

poliuretano bi-

densidade injetado 

diretamente no 

cabedal. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

PAR Informar 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06 

Bota de Segurança tipo 

impermeável, de uso 

profissional. 

 Confeccionada em 

policloreto de vinila 

(PVC). 

 Na cor preta, sem 

bico de aço. 

 Cano longo. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

PAR Informar 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

07 

Botina de Couro com 
Biqueira.  

 Em pvc parta 
Eletricista –tamanhos 
diversos. Calçado de 
segurança tipo 

PAR Informar 200 
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botina, com 
fechamento em 
cadarço, cabedal 
confeccionado em 
couro curtido ao 
cromo, com forração 
da gáspea em tecido 
não respirável, com 
biqueira de 
composite, palmilha 
de montagem em 
poliéster resinado 
Tanino Dublada ou 
têxtil resistente à 
perfuração fixada 
pelo processo 
strobel, solado de PU 
Bi-densidade injetado 
diretamente ao 
cabedal. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto.  

 
 
 

 

 

LOTE 03 

Item Descrição do EPI/EPC Unid Nº CA Quant Imagem meramente ilustrativa 
do EPI/EPC 

01 

Luva PU Multitato de 
segurança. 

 Confeccionadas 
com fios de 
poliamida (nylon) 
preto. 

 Revestida de 
poliuretano cor preta 
na palma, face 
palmar dos dedos e 
ponta dos dedos. 

 Tamanhos P, M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

PAR Informar 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02 
Luva de tecido coberta 
com látex.   

PAR Informar 400 
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 Luva de segurança. 

 Confeccionadas em 
malha de algodão.   

 Com revestimento 
em látex nitrílico na 
palma, dedos e 
dorso. 

 Punho em malha de 
algodão.  

 Tamanhos (8 M) (9 
G) (10 XG). 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto.  

 
 
 
 
 
 
 

 

03 

Luva de vaqueta. 

 Luva de segurança 
confeccionada com 
vaqueta curtida ao 
cromo. 

 Com formato de 
cinco dedos (forma 
L).  

 Com reforço na 
palma.  

 Reforço de costura 
entre o polegar e o 
indicador e entre os 
dedos anelares. 

 Acabamento com 
viés verde.  

 Costura com linha 
de nylon. 

 Tamanho (8 
ÚNICO). 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

PAR Informar 650 

 
 
 
 
 
 

 

04 

Luva de segurança Látex. 

 Confeccionada em 

látex natural. 

 Revestimento 

interno em verniza 

PAR Informar 800 
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silver; 

antiderrapante na 

palma. 

 Face palmar dos 

dedos e pontas dos 

dedos.  

 Tamanhos P, M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima 

de 1 ano e 6 meses 

na data de entrega 

do produto. 

 
 
 
 

 

05 

Luva de segurança 

Borracha. 

 Confeccionada em 

borracha nitrílica.  

 Interior liso. 

 Acabamento 

antiderrapante na 

palma. 

 Face palmar dos 

dedos e pontas dos 

dedos. 

 Tamanhos P, M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

PAR Informar 500 

 
 

 

06 

Mascara PFF2. 

 Respirador 
descartável, tipo 
semifacial filtrante. 

 Modelo dobrável, 
com solda eletrônica 
em todo perímetro.  

 Confeccionada com 
manta sintética.  

 Com tratamento 
eletrostático, para 
partículas P2, com 
elásticos para 

UN. Informar 900 
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fixação e ajuste à 
cabeça do usuário.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

 
 
 

 

07 

Respirador  Semifacial 
PFF2 com Válvula. 

 Com válvula.  

 Respirador 
descartável, tipo 
semifacial filtrante. 

 Modelo dobrável, 
com solda eletrônica 
em todo perímetro.  

 Confeccionada com 
manta sintética.  

 Com tratamento 
eletrostático, para 
partículas P2, com 
elásticos para 
fixação e ajuste à 
cabeça do usuário.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

UN. Informar 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08 

Luva de segurança 

Tricotada.  

 Tricotada em 

quatro fios de 

algodão.  

 Com Pigmentos 

antiderrapantes de 

PVC na palma e 

face palmar dos 

PAR 
 

Informar 3900 
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dedos. 

 Tamanho (08 
ÚNICO) 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego na 
validade na data de 
entrega do produto. 

 Data de validade 
do fabricante 
mínima de 1 ano e 
6 meses na data de 
entrega do produto. 

 

09 

Luva de segurança PVC 

 Revestida em PVC 
cloreto de 
Polivinila. 

 Forrada 
internamente com 
tecido de algodão. 

 Palma com 
acabamento rugoso 
antiderrapante. 

 Punho com 
acabamento reto 
com 45 cm de 
extensão.  

 Tamanhos 26CM, 
36 CM, 46CM, 
56CM e 65CM. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 2 anos na data 
de entrega do 
produto. 

PAR Informar 20 

 
 
 
 

 

10 

Luva de segurança para 

alta temperatura. 

 Confeccionada em 

tecido composto de 

meta-aramida com 

camada 

impermeabilizante 

na palma. 

 Punho em algodão 

com camada 

impermeabilizante; 

reforço no polegar 

em para-aramida. 

PAR Informar 50 
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 Forro interno em 

algodão e feltro 

agulhado de 

algodão.  

 Punho 40 cm.  

 Tamanhos P, M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 2 ano na data de 
entrega do produto. 

11 

Luva de Proteção contra 
choques em redes de até 
1.000 volts.  

 Produzida em 
borracha. 

 Com  isolamento da 
corrente elétrica.  

 Tamanhos P, M e G. 

 Com certificado de 
aprovação do  
INMETRO. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

PAR Informar 50 

 
 
 
 
 

 

12 

Luva de segurança 
vinílica. 

 Confeccionada em 
resina vinílica. 

 Sem costura, 
ambidestra. 

 Com ou sem amido, 
atóxica. 

 Tamanhos P, M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano e 6 meses 
na data de entrega 
do produto.  

 Caixa com 100 

CX Informar 200 
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unidades 

13 

Luva de cobertura de 

segurança em vaqueta. 

 Confeccionada em 

vaqueta na palma. 

 Tira de reforço 

externo em vaqueta 

embutida entre o 

polegar e o 

indicador. 

 Dorso em raspa. 

 Elástico na palma 

para ajuste. 

 Tamanho (09 

20CM). 

 Com Certificado de 

Aprovação (CA) do 

Ministério do 

Trabalho e Emprego 

na validade na data 

entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima 

de 2 ano na data de 

entrega do produto. 

PAR Informar 300 

 
 
 
 

 

14 

Luva de Borracha Isolante 
de Alta Tensão. 

 Para Eletricista- 
Classe 2 - Testada 
em 20 kV para uso 
até 17.000 Volts. 

 Tamanhos P,M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

PAR Informar 50 

 
 

 
 

15 

Luva de segurança 

Vaqueta com reforço 

interno. 

 Luva de Segurança 
confeccionada em 
vaqueta, com 
reforço interno na 

PAR Informar 500 

 



 

32 

 

palma, na cor cinza.  

 Com CA na  data de 
validade.  

 Tamanho (8 
ÚNICO). 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

16 

Luva de Nylon. 

 Luva de nylon com 
Poliuretano (PU) na 
cor cinza.  

 Tamanhos P,M e G. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima 
de 1 ano 6 meses 
na data de entrega 
do produto. 

 

PAR Informar 500 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOTE 04 

Item Descrição EPI/EPC Unid.  Nº CA Quant. Imagem meramente 
ilustrativa do EPI/EPC 

01 

Coletes Refletivos modelo 
"X" na frente e nas costas. 

 Confeccionados com 
tecido de poliéster 
revestido de PVC. 

 Com aplicação em 
100% de 
Retrorrefletivos 
microprismáticos 
através de soldas 
eletrônicas de alta 
frequência. 

UN. 
Não 

aplica 
20 

 

02 

Óculos de Segurança 
Incolor. 

 Lentes em 
duropolicarbonato 
com tratamento 
antirrisco.  

 Apoio nasal em 
silicone macio. 

 Hastes com protetor 
de borracha. 

UN. Informar 2500 
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 Orifícios para 
cordão. 

 Lente incolor. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

03 

Óculos de Segurança 
Lente Escura. 

 Lentes em 
duropolicarbonato 
com tratamento 
antirrisco.  

 Apoio nasal em 
silicone macio. 

 Hastes com protetor 
de borracha. 

 Orifícios para 
cordão. 

 Lente Escura. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

UM. Informar 2700 

 

04 

Óculos de Segurança de 
sobreposição incolor. 

 Óculos de segurança 
constituído de 
armação e visor em 
uma única peça.  

 Confeccionado em 
policarbonato  
dotado de proteção 
lateral com 
ventilação. 

 Suas hastes são do 
tipo espátula, com 
desenho inovador 
proporcionando 
maior conforto ao 
usuário. 

 Lente incolor. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 

UN. Informar 1600 
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Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

05 

Óculos de segurança. 

 Com armação e visor 
confeccionados em 
uma única peça de 
policarbonato incolor.  

 Com apoio nasal 
injetado na mesma 
peça e hastes tipo 
espátula 
confeccionadas do 
mesmo material do 
visor e articuladas 
por meio de 
parafusos metálicos.   

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

UN. Informar 1100 

 

06 

Óculos de segurança. 

 Com armação e visor 
confeccionados em 
uma única peça de 
policarbonato cor 
escuro.  

 Com apoio nasal 
injetado na mesma 
peça e hastes tipo 
espátula 
confeccionadas do 
mesmo material do 
visor e articuladas 
por meio de 
parafusos metálicos.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

UN. Informar 1100 

 



 

35 

 

07 

Placa de advertência. 

 Produzidas em 
polipropileno de alta 
resistência.  

 Na cor amarela. 

 Altura: 62 cm. 

 Largura: 27 cm. 

 Entre faces: 42 cm. 

UN. 
Não 

aplica 
50 

 

08 

Cinturão de segurança. 

 Tipo paraquedista, 

confeccionado de 

cadarço de material 

sintético amarelo. 

 Dotados de cinco 

fivelas duplas sem 

pino, confeccionadas 

de aço, sendo uma 

fivela utilizada para 

ajuste na cintura, 

duas fivelas 

utilizadas para ajuste 

nas pernas e duas 

fivelas utilizadas 

para ajuste no 

suspensório, e três 

meias-argolas em 

"D". 

 Confeccionadas de 

aço estampado, 

sendo, uma 

localizada na parte 

traseira. 

 Na altura dos 

ombros, regulável ao 

cinto através de um 

passador plástico e 

duas localizadas na 

correia do 

suspensório através 

de passante 

estampado.   

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 

UN. Informar 50 
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entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima de 

2 ano na data de 

entrega do produto. 

09 

Talabarte de Segurança 
com Absorvedor de 
Impacto. 

 Em Elástico 
resistente com 
absorvedor tipo Y.  

 Mosquetão em 
aço 55mm. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
2 ano na data de 
entrega do produto. 

UN. 
Não 

aplica 
60  

10 

Cinturão para atividades 
em altura. 

 Cinturão utilizado em 
atividades a mais de 
2 metros de altura do 
piso nas quais haja 
risco de queda do 
trabalhador. (NR-
18.23.3).Ideal para 
utilização em torres, 
serviços de 
manutenção em 
postes de telefonia e 
eletricidade, TV a 
cabo, manutenção 
em andaime e 
escadas. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima de 

2 ano na data de 

entrega do produto. 

UN. Informar 40 
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11 

Cinto de Segurança Quatro 
Pontos. 

 Cinturão de 
segurança, modelo 
paraquedista com 4 
pontos de conexão. 

 Cinturão 
abdominal integrado. 

 Fivelas duplas de 
aço com pintura 
epóxi. 

 Composto: Dorsal: 1 
meia argola de aço 
forjado.  Peitoral: 2 
alças de poliéster. 
Laterais: 2 meias 
argolas de aço 
forjado. Ombros: 2 
alças de poliéster. 

 Pontos de conexão 
do cinto: Ponto de 
conexão dorsal: 
proteção contra 
quedas. Ponto de 
conexão peitoral: 
proteção contra 
quedas. Laterais: 
posicionamento em 
altura. Ombros: 
movimentação em 
espaço confinado. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima de 

2 ano na data de 

entrega do produto. 

UN. Informar 60 

 

12 

Trava Queda. 

 Trava-queda em aço. 

 Duplo travamento no 

corpo. 

 Utilizado para corda 

de poliamida 12mm. 

 Prolongador de 

material sintético 

(poliéster) 220 mm 

com mosquetão em 

aço.  

 Com Certificado de 

UN. 
Não 

aplica 
70 
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Aprovação do 

INMETRO na 

validade na data 

entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima de 

3 ano na data de 

entrega do produto. 

 

LOTE 05 

Item Descrição EPI/EPC Unid.  Nº CA Quant. Imagem meramente ilustrativa 
do EPI/EPC 

01 

Capacete com Aba Frontal 
com jugular cor Azul. 

 Injetado em plástico, 
com fendas laterais 
(slot para acoplagem 
de acessórios). 

 Carneira com peça 
absorvente de suor 
em espuma de 
poliéster e coroa 
composta de duas 
cintas com 
regulagem de 
tamanho. 

 Possui jugular 
confeccionada em 
tecido. 

 Classe: A e B. 

 Proteção da cabeça 
do usuário contra 
impacto e 
penetração 
proveniente de 
queda de objetos.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
3 ano na data de 
entrega do produto. 

UN. Informar 500 

 
 
 
 

 

02 

Capacete com Aba Frontal 
com jugular Cor Branco. 

 Injetado em plástico, 
com fendas laterais 
(slot para acoplagem 
de acessórios). 

 Carneira com peça 
absorvente de suor 
em espuma de 

UN Informar 100 
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poliéster e coroa 
composta de duas 
cintas com 
regulagem de 
tamanho. 

 Possui jugular 
confeccionada em 
tecido. 

 Classe: A e B. 

 Proteção da cabeça 
do usuário contra 
impacto e 
penetração 
proveniente de 
queda de objetos.  

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 

fabricante mínima de 

3 ano na data de 

entrega do produto. 

 
 
 
 

03 

Capacete de Segurança 
sem Aba. 

 Confeccionado em 
polipropileno 
injetado. 

 Possui nervura 
central com seis 
orifícios de 12 mm 
de diâmetro em cada 
lateral do casco. 

 Suspensão 
composta de duas 
fitas de poliéster, 
com regulagem de 
tamanho através de 
ajuste simples com 
velcro. 

 Jugular 
confeccionada com 
fitas de poliéster com 
três pontos de 
ancoragem na parte 
interna do casco. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Com Certificado de 
Aprovação do 
INMETRO na 
validade na data 

UN. Informar 70 
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entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
3 ano na data de 
entrega do produto. 

04 

Protetor Auditivo. 

 Tipo concha (circum-
auricular). 

 Constituído de duas 
conchas plásticas. 

 Com bordas 
recobertas com 
almofadas em PVC e 
preenchidas com 
espuma de 
poliuretano poliéster. 

 Com 20 mm de 
espessura.  

 Interligadas por uma 
haste flexível em 
Poliacetal em 
formato de arco e 
fixadas à mesma 
através de arruelas 
em PVC. 

 Com Certificado de 
Aprovação (CA) do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
na validade na data 
entrega do produto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

UN. Informar 150 

 

05 

Protetor Auricular tipo 
Plug.  

 Protetor 
auricular em silicone 
com atenuação de 
15 db. 

 Têm um design com 
3 flanges único. 

 C. A (Certificado de 
Aprovação) 
Ministério do 
Trabalho e Emprego 
impresso no objeto. 

 Data de validade do 
fabricante mínima de 
1 ano 6 meses na 
data de entrega do 
produto. 

UN. Informar 3450 
 

http://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=protetor+auricular
http://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=protetor+auricular
http://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=silicone
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06 

Fita Zebrada Para 
Sinalização. 

 Produzida a partir e 
um filme de 
polietileno sem 
adesivo. 

 Impresso em duas 
cores (Amarelo e 
Preta). 

 Dimensões 
7mmx50m.  

UN. 
Não 

aplica 
250 

 

07 

Cone de sinalização. 

 Fabricado em 
polietileno semi 
flexível. 

 Com proteção contra 
raios UV. 

 Resistente a 
intempéries (sol e 
chuva). 

 Com 75 cm de 
altura. 

 Com 2 fitas adesivas 
refletivas. 

 Com rebaixo 
individual para 
proteção das 
mesmas.  

 Suporte para 
passagem de 
correntes e fitas. 

 Base quadrada, 40 
cm X 40cm, na cor 
laranja, em pvc, com 
enchimento de areia. 

UN. 
Não 

aplica 
100 

 

 

08 

Bloqueador Solar. 
Bloqueador Solar, creme 
proteção contra radiação 
solar, raios UVA e UVB,  
fator proteção: 30, em 
Bisnaga: pote 2 KG com 
dosador. 
 

UN. 
Não 

aplica 
50 

                

 
05. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. O critério utilizado pela Comissão de Licitação para julgamento das propostas será o 
“menor preço por lote”. 
 

06. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1. A aquisição será realizada sob garantia de qualidade dos objetos, cobrindo inclusive o 
risco de defeitos de fabricação, e será fornecida conforme as especificações da proposta. 
 
6.2. Os objetos deverão estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e devidamente 
acondicionadas em embalagens apropriadas, em perfeitas condições para armazenamento. 
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6.3. As quantidades descritas no Item 04 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS DO OBJETO são meramente uma estimativa, não obrigando o SENAI-DR/TO a 
comprar o total registrado na Ata de Registro de Preços. 
 

07. DA HABILITAÇÃO 

 
7.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital de 
licitação. 
 

08. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
8.1. Os documentos de qualificação técnica deverão ser apresentados conforme previsto no 
edital de licitação. 
 

09. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
9.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada por 
igual período, nos termos do Art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
9.2. Os contratos gerados através da Ata de Registro de Preços terão vigência de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 
critério das partes, mediante termo aditivo. 

 

10. DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA DOS OBJETOS CONTRATADOS 

 
10.1 O prazo de entrega dos materiais deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento do pedido de compra enviado pelo SENAI-DR/TO, salvo se houver pedido 
formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor. 
 
10.2 Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas ao 
acondicionamento dos produtos, identificadas, com nomes detalhados, e na quantidade de 
cada item, observando as especificações dos mesmos. 

 
10.3 Os horários para entrega serão das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dia de 
expediente normal (Segunda a sexta-feira). 

 
10.4 Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

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

10.5. Os materiais a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços abaixo 
especificados, conforme descrito no pedido de compras. A entrega dos materiais descritos 
neste termo deverá ser acompanhada pelo respectivo fiscal do contrato, que deverá ser 
avisado, com antecedência mínima de 1 (um) dia, do dia e horário que serão entregues os 
materiais, por meio dos contatos disponibilizados abaixo: 
 
10.6. Os objetos serão entregues nos seguintes endereços: 

 

 CETEC- ARAGUAÍNA, situado na Av. Dom Emanuel, n°1.347, Bairro Senador, CEP: 
77.813 - 520, Araguaína – TO. FONE: 63 3549-2705. 
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 CT - GURUPI, situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila Alagoana, CEP: 
77.403 -170, Gurupi – TO. FONE: 63 3311-1103. 
 

 CETEC - PALMAS, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, 
CEP 77.001-132 – Palmas – TO. FONE: 63 3229-5658. 

 

 CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / 
DR-TO, - situado na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas 
/ TO. CEP: 77.066-044. FONE: 63 3225-1800. 
 

 CFP PARAÍSO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, 
situado na APM 01, QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro Nova Fronteira. CEP: 
77.600-000. Paraíso do Tocantins / TO. FONE: 3361-3030. 
      

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
11.1 A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 
 
11.2 A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos 
materiais, em conformidade com o item 04 deste termo de referência. 
 
11.3 A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna destes 
Regionais. 
 
11.4 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome 
da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais contratados, em 
conformidade com as prerrogativas deste Termo e mediante a apresentação dos 
documentos constantes no item 11.5. 
 
11.5 A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 

11.6 A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto contratado as mesmas condições de habilitação exigidas neste termo. 
 
11.7 Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularizar sua 
situação, ou apresentar defesa. 
 
11.8 O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
11.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do Contrato em execução, nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa.  
 

12. DOS DADOS DE FATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA 
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12.1. 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:  

 

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

 

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

 

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

 

 Razão Social: CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, CNPJ: 03.777.465/0007-37 - situado 
na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas / TO. CEP: 
77.066-044; 

 

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

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
13.1. As despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações 
orçamentárias, conforme Unidade e Centro de Responsabilidade constantes da tabela 
abaixo: 
 
 

UNIDADE CENTRO CONTA 

Gurupi 
Educação 
29.04.01.01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30303010105      Iniciação - Alimentos e Bebidas          

30303010110      Iniciação - Automotiva 

30303010115      Iniciação - Construção Civil   

30303010135      Iniciação - Segurança do Trabalho       

30303010140      Iniciação - Tecnologia da Informação     

30303010145      Iniciação - Tecnologia da Informação UM 

30303020105      Aprendizagem - Alimentos e Bebidas      

30303020130      Aprendizagem - Gestão 

30303020205      Qualificação - Alimentos e Bebidas       

30303020215      Qualificação - Automotiva                

30303020220      Qualificação - Construção Civil          

30303020236      Qualificação - Energia                   

30303020240      Qualificação - Gestão                    

30303020271      Qualificação - Refrigeração e Climatizaç 

30303020278      Qualificação - Tecnologia Inform         

30303020290      Qualificação - Vestuário                 

30303020501      Aperfeiçoamento - Alimentos              

30303020510      Aperfeiçoamento - Automotiva             

30303020526      Aperfeiçoamento - Eletroeletrônica       

30303020535      Aperfeiçoamento - Gestão                 

 

Material Didático 
3.1.01.03.02. 

Máquinas e Equipam. em 
Gerais 
3.2.01.01.03.006. 
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UNIDADE CENTRO CONTA 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Alimentos e Bebidas          

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Alimentos e Bebidas Colinas 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Alimentos e Bebidas UM 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Automotiva 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Metalmecânia 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Segurança do Trabalho       

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Segurança do Trabalho Colina 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Iniciação - Segurança do Trabalho Xamb 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aprendizagem - Alimentos e Bebidas      

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aprendizagem - Eletroeletrônica          

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aprendizagem - Energia 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aprendizagem - Gestão 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aprendizagem - Metalmecânica 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Alimentos e Bebidas       

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Automação                 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Automotiva                

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Construção Civil          

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Construção Civil Xambioá  

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Eletroeletrônica 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Energia                   

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Metalmecânica             

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Metalmecânica Colinas     

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Metalmecânica Xambioá     

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Refrigeração e Climatizaç 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Refrigeração e Clim Xambi 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Vestuário                 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação - Vestuário Colinas         

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gurupi 
Gestão 
29.04.01.03 

30303020565      Aperfeiçoamento - Segurança do Trabalho  

30303020575      Aperfeiçoamento - Tecnologia Inform      

30303020580      Aperfeiçoamento - Tecnologia Inform UM   

30303040220      Técnico - Energia                        

30303040225      Técnico - Gestão                         

30303040240      Técnico - Segurança do Trabalho          
 

 

3.07.10.01.01.01 Gestão das Unidades Operacionais  

 

 

 

 

 

 

 

Mat. Segurança e Aces. 

Operacional 

3.1.01.03.15 
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Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação EAD - Construção Civil 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Qualificação EAD - Automotiva 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Alimentos              

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Alimentos UM           

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Automotiva             

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Segurança do Trabalho  

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Seg. do Trabalho Colin 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Aperfeiçoamento - Seg. do Trabalho Xamb  

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Automação                      

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Automotiva                     

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Construção Civil               

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Energia                        

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Metalmecânica                  

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Segurança do Trabalho          

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico - Tecnologia da Informação       

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico EAD - Seg Trabalho         

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico EAD - Automação 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Técnico EAD - Construção Civil 

3.1.01.03.02 MATERIAL 
DIDÁTICO 

Araguaína 
EDUCAÇÃO Gestão da Educação Profissional 

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

Araguaína 
TECNOLOGIA Laboratório de Construção Civil 

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

Araguaína 
TECNOLOGIA Gestão da Tecnologia e Inovação      

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

Araguaína 
GESTÃO Gestão das Unidades Operacionais 

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

Araguaína 
GESTÃO Gestão das Unidades Operac. Colinas 

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

Araguaína 
GESTÃO Gestão das Unidades Operac. Xambioá 

3.1.01.03.15 MATERIAIS 
SEGURANÇA E ACESSORIOS 
OPERACIONAIS 

 

UNIDADE CENTRO CONTA 

Unidade: 
29.03.01.03 
Palmas – 
EDUCAÇÃO 
 

Centro de Responsabilidade: 3.07.10.01.01.01 Gestão das Unidades 
Operacionais 
 

3.1.01.03.15 
Mat Segurança e Aces 
Operacion 
 

Unidade: 
29.03.01.03 
Palmas – 
EDUCAÇÃO 
 

3.03.03.01.01.18. Iniciação - Automotiva UM 
3.03.03.01.01.35. Iniciação - Gestão 
3.03.03.01.01.53. Iniciação – Metrologia 
3.03.03.01.01.60. Iniciação - Segurança do Trabalho 
3.03.03.01.01.65. Iniciação - Tecnologia da Informação 

3.1.01.03.02 
Material Didático 
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3.03.03.01.01.70. Iniciação - Telecomunicação 
3.03.03.02.01.15. Aprendizagem - Automotiva 
3.03.03.02.01.35. Aprendizagem - Gestão 
3.03.03.02.01.40. Aprendizagem - Logística 
3.03.03.02.01.55. Aprendizagem - Telecomunicação 
3.03.03.02.02.18. Qualificação - Automotiva UM 
3.03.03.02.02.20. Qualificação - Construção Civil 
3.03.03.02.02.25. Qualificação - Eletroeletrônica 
3.03.03.02.02.30. Qualificação - Energia 
3.03.03.02.02.35. Qualificação - Gestão 
3.03.03.02.02.40. Qualificação - Gráfica 
3.03.03.02.02.45. Qualificação - Logística 
3.03.03.02.02.75. Qualificação - Tecnologia Inform 
3.03.03.02.02.80. Qualificação - Telecomunicação 
3.03.03.02.04.05. Qualificação EAD - Automotiva 
3.03.03.02.04.10. Qualificação EAD - Construção Civil 
3.03.03.02.04.25. Qualificação EAD - Tecnologia Informação 
3.03.03.02.04.30. Qualificação EAD - Telecomunicação 
3.03.03.02.05.10. Aperfeiçoamento - Automação 
3.03.03.02.05.18. Aperfeiçoamento - Automotiva UM 
3.03.03.02.05.20. Aperfeiçoamento - Construção Civil 
3.03.03.02.05.25. Aperfeiçoamento - Eletroeletrônica 
3.03.03.02.05.30. Aperfeiçoamento - Energia 
3.03.03.02.05.35. Aperfeiçoamento - Gestão 
3.03.03.02.05.40. Aperfeiçoamento - Gráfica 
3.03.03.02.05.65. Aperfeiçoamento - Segurança Trab 
3.03.03.02.05.70. Aperfeiçoamento - Tecnologia Inform 
3.03.03.02.06.10. Aperfeiçoamento - EAD Gestão 
3.03.03.02.06.20. Aperfeiçoamento - EAD Segurança trabalho 
3.03.03.04.02.10. Técnico - Automação 
3.03.03.04.02.35. Técnico - Gestão 
3.03.03.04.02.37. Técnico - Gráfico 
3.03.03.04.02.40. Técnico - Logística 
3.03.03.04.02.55. Técnico - Segurança do Trabalho 
3.03.03.04.02.60. Técnico - Tecnologia da Informação 
3.03.03.04.04.35. Técnico EAD - Tecnologia da Informação 
Tecnologia da Informação 
 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 
14.1. A Gestora da ata de registro de preços e dos contratos, no âmbito do Processo de 
Licitação do SENAI – DR/TO, será a Gerente da UNIAD a Sra. Maria do Socorro Lira 
Cardoso. 

 
14.2. Os responsáveis pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao Objeto deste 
Termo de Referência serão os colaboradores das respectivas unidades: 

 

 CETEC – PALMAS: Maristela Santos de Moraes; 

 CFP – TAQUARALTO: Sergiane Carvalho; 

 CFP – PARAÍSO: Islaine Torres; 

 CT – GURUPI: Myllenna Gomes Oliveira Rodrigues; 

 CETEC – ARAGUAÍNA: Jaqueline Costa Tavares. 
 

14.3. O Fiscal deverá comunicar ao Gestor, qualquer problema que venha acontecer 
durante a execução da vigência do contrato. 

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

 
14.5. O fiscal do contrato deverá comunicar ao Gestor qualquer problema que venha 
acontecer durante a entrega dos objetos contratados, com vista ao alinhamento cabível sem 
prejuízo para as partes. 
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14.6. Ao fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega dos objetos, determinando à 
empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do 
respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando 
as mesmas a sua gerência. 

 
14.7. Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e conferências 
dos objetos entregues. 

 
14.8. O acompanhamento e Recebimento dos objetos contratados ficarão a cargo do Fiscal. 

 
14.9. Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pelo Gestor, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES  

 
15.1. 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 em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos objetos entregues para 
imediata correção; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição 
dos objetos contratados; 

 Efetuar o pagamento na forma deste termo de referência; 

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

15.2. Das obrigações da Contratada: 
 

 Proceder a entrega dos objetos em conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência; 

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

 Responder por todos os ônus ou encargos que venham incidir na entrega do objeto 
contratado; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que 
se fizerem necessários na entrega dos objetos de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes da entrega do objeto deste termo de referência; 

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

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

 Será considerada falta grave o não cumprimento na forma deste termo de referência 
por parte da empresa CONTRATADA, ficando a mesma sujeita às sanções previstas 
neste instrumento; 

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

 Comunicar, por escrito, imediatamente ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências 
cabíveis; 
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 Comunicar previamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição do objeto;  

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

 

16. DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
16.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no edital de licitação e minuta de 
contrato. 

 

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
17.1. O fornecedor deixará de ter o seu preço registrado quando incorrer em alguma das 
hipóteses dos incisos I, II e/ou III do art. 38 do Regulamento de Licitações do SENAI. In 
verbis: 
 

Art. 38 - O fornecedor deixará de ter o seu preço registrado quando: 
I – descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado; 
II – não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado 
pelo mercado; 
III – quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAI-DR/TO. 
 

18. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
18.1. A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
18.2. São motivos para a rescisão do contrato: 
 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
III. Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 
IV. Supressão, por parte do CONTRATANTE, de objetos que acarretem 

modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido; 
V. Atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo 

CONTRATANTE decorrente do fornecimento do objeto já recebido; 
VI. Assegura-se a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações até que seja normalizada a situação. 
 

18.3. Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos casos em que a 
mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das normas 
contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste termo, caso em que a CONTRATADA 
será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 

19. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 
19.1. Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
salvo quando houver disciplinamento diverso, oriundo de legislação. 
 
19.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado. 
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19.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o SENAI-DR/TO convocará o fornecedor visando à 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 
19.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
SENAI-DR/TO poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que 
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

 
20. DA ADESÃO 

 
20.1. O objeto deste Termo de Referência, após o Registro de Preços realizado pelo SENAI-
DR/TO, poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e por Serviço 
Social Autônomo. 

 

21. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

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

22. DA GARANTIA 

 
22.1. Os prazos de garantia dos objetos deverão ser de no mínimo 180 dias. 

 
22.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, sem ônus para o 
SENAI-DR/TO, assistência técnica de todo o objeto, bem com a substituição ou reparo do 
bem que apresentar defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
 

23. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS 

 
23.1. O SENAI – DR / TO poderá alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer 
tempo, desde que justificado. 

 
23.2. 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 2018. 

 

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 nº 013/2018 SENAI-TO, 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 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 SENAI-DR/TO 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para fins de contratação com o SENAI-TO, que nos quadros 
da empresa _____________________________________________________CNPJ nº 
_______________________INEXISTE vínculo de parentesco por consanguinidade ou por 
afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, 
Assessores e Conselheiros do SENAI Tocantins. 
 
 
Em caso positivo, citar os nomes dos parentes e qual a relação de parentesco: 
 
1º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
2º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
3º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 

 
 
 

Cidade, data. 
 

 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IV 

 
 

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – Menor Preço por Lote 
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses  

 
Aos xxx dias do mês de xxx do ano de 2018, 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 013/2018, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, transcorrido o prazo para 
interposição de recursos e a necessária homologação, SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – 
SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, com sede na Quadra 104 
Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Palmas-TO, neste ato representado por sua Diretora Regional, 
Sra. Márcia Rodrigues de Paula, resolve lavrar a presente Ata, para REGISTRAR os preços 
da(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 – DA FORNECEDORA 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: 
 

ITEM UNID  ESPECIFICAÇÃO  QUANT VLR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

      

Valor Global  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A ata de registro de preço terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada 
por igual período, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SENAI Tocantins não 
será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação 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 de Registro de Preços, observadas as 
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente 
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dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações assumidas. 
 
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
4.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento do pedido de compra enviado pelo SENAI-DR/TO, salvo se houver pedido 
formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor. 
 
4.2. Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas ao acondicionamento 
dos produtos, identificadas, com nomes detalhados, e na quantidade de cada item, 
observando as especificações dos mesmos. 

 
4.3. Os horários para entrega serão das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dia de expediente 
normal (segunda a sexta-feira). 

 
4.4. Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos mesmos com as especificações; e 
 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias – contados a partir do 
recebimento provisório – após a verificação da qualidade e da quantidade dos 
objetos e consequente aceitação.   
 

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

a) CETEC- ARAGUAÍNA, situado na Av. Dom Emanuel, n°1.347, Bairro Senador, CEP: 
77.813 - 520, Araguaína – TO. FONE: 3549-2705. 
 

b) CT - GURUPI, situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila Alagoana, CEP: 
77.403 -170, Gurupi – TO. FONE: 3311-1103. 
 

c) CETEC - PALMAS, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, 
CEP 77.001-132 – Palmas – TO. FONE:3229-5658. 
 

d) CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / 
DR-TO, - situado na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas 
/ TO. CEP: 77.066-044. FONE:3225-1800. 
 

e) CFP PARAÍSO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, 
situado na APM 01, QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro Nova Fronteira. CEP: 
77.600-000. Paraíso do Tocantins / TO. FONE: 3361-3030. 

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

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo; 
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 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos objetos entregues para 
imediata correção; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição 
dos objetos contratados; 

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

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

5.2. Das obrigações da FORNECEDORA: 
 

 Proceder a entrega dos objetos em conformidade com as especificações constantes 
nesta ata de registro de preços; 

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

 Responder por todos os ônus ou encargos que venham incidir na entrega do objeto 
contratado; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que 
se fizerem necessários na entrega dos objetos de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato; 

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

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

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

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

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

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

 Comunicar previamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição do objeto;  

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
6.1. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 

 
6.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos materiais, 
em conformidade com o objeto desta ata de registro de preços. 

 
6.3. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna destes 
Regionais. 

 
6.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome da 
CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais contratados, em 
conformidade com as prerrogativas desta ata de registro de preços e mediante a 
apresentação dos documentos constantes do 6.5. 
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6.5. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 

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

ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 

6.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto 
contratado as mesmas condições de habilitação exigidas nesta ata de registro de preços. 
 
6.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularizar sua 
situação, ou apresentar defesa. 
 
6.8. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
6.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do Contrato em execução, nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa. 
 
6.10. As notas fiscais 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:  

 

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

 

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

 

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

 

 Razão Social: CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, CNPJ: 03.777.465/0007-37 - situado 
na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas / TO. CEP: 
77.066-044. 

 

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

 
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 
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8.1. O inadimplemento das obrigações previstas ensejará a aplicação à empresa/fornecedor 
registrado, conforme o caso, das sanções previstas do Edital do Pregão Presencial nº 
013/2018 SENAI-DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial nº 013/2018 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 vigência da presente 
Ata de Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
9.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 
013/2018, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, e com as demais 
normais aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
10.1. Os prazos de garantia dos objetos deverão ser no mínimo 180 dias. 
 
10.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, sem ônus para o 
SENAI-DR/TO, assistência técnica de todo o objeto, bem como a substituição ou reparo do 
bem que apresentar defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
11.1. A fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando: 

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por 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-TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
12.1. 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. 
 
12.2. E por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 testemunhas abaixo assinadas. 

 Palmas-TO, ............de ........................de 2018. 
 

MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA  
Diretora Regional do SENAI-TO 

 

 
Empresa 

TESTEMUNHAS: 
NOME:                                                                  NOME: 
CPF:                                                                      CPF: 
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ANEXO V 
 
 

MINUTA DO CONTRATO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 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-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, com sede na Quadra 104 
Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Palmas-TO, neste ato representado por sua Diretora Regional, 
Sra. Márcia Rodrigues de Paula, 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 015/2018 SENAI-DR/TO, 
Pregão Presencial nº 013/2018, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto aquisição de equipamentos de EPI´s e EPC´s para 
atendimento das demandas das UO’s – Unidades Operacionais de Palmas, Taquaralto, 
Gurupi, Paraíso e Araguaína, conforme condições estabelecidas neste instrumento, no 
Edital do Pregão Presencial nº 013/2018 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 estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

ITEM UNID.  ESPECIFICAÇÃO  QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

      

Valor Global 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 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes mediante termo aditivo.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
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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 dos 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 destes Regionais. 
 
Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta 
corrente em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais 
contratados, em conformidade com as prerrogativas deste contrato e mediante a 
apresentação dos documentos constantes no 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 neste contrato. 
 
Parágrafo Sexto: Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do 
contrato, a Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 
 
Parágrafo Sétimo: O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
Parágrafo Oitavo: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do Contrato em 
execução, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 
 
Parágrafo Nono: 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:  

 

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

 

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

 

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

 

 Razão Social: CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, CNPJ: 03.777.465/0007-37 - situado 
na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas / TO. CEP: 
77.066-044. 
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 Razão Social: CFP PARAÍSO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL / DR-TO, CNPJ; CNPJ: 03.777.465/0006-56 - situado na APM 01, 
QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro Nova Fronteira. CEP: 77.600-000. Paraíso 
do Tocantins / TO. 

 
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 contratar com o SENAI por período de até 02 (dois) anos.  

 
Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega dos objetos 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. 
 
Parágrafo Segundo: 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 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: 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 a entrega dos objetos.  
 
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo 
administrativo, poderão elas ser compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao 
Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quinto: 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, contado 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.  
 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e 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 por até dois anos. 
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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 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
O prazo de entrega dos materiais deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento do pedido de compra enviado pelo SENAI-DR/TO, salvo se houver pedido 
formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor. 
 
Parágrafo Primeiro: Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas ao 
acondicionamento dos produtos, identificadas, com nomes detalhados, e na quantidade de 
cada item, observando as especificações dos mesmos. 
 
Parágrafo Segundo: Os horários para entrega serão das 8h às 12h e das 14h às 18h, em 
dia de expediente normal (segunda-feira a sexta-feira). 
 
Parágrafo Terceiro: Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações; e 
 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias – contados a partir do 
recebimento provisório – após a verificação da qualidade e da quantidade dos 
objetos e consequente aceitação.   
 

Parágrafo Quarto: Os materiais a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços 
abaixo especificados, conforme descrito no pedido de compras. A entrega dos materiais 
descritos neste contrato deverá ser acompanhada pelo respectivo fiscal do contrato, que 
deverá ser avisado, com antecedência mínima de 1 (um) dia, do dia e horário que serão 
entregues os materiais, por meio dos contatos disponibilizados abaixo: 
 

 CETEC- ARAGUAÍNA, situado na Av. Dom Emanuel, n°1.347, Bairro Senador, CEP: 
77.813 - 520, Araguaína – TO. FONE: 3549-2705. 
 

 CT - GURUPI, situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila Alagoana, CEP: 
77.403 -170, Gurupi – TO. FONE: 3311-1103. 
 

 CETEC - PALMAS, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, 
CEP 77.001-132 – Palmas – TO. FONE:3229-5658. 
 

 CFP TAQUARALTO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / 
DR-TO, - situado na Av. Tocantins, QD. 09, Lt. 06 – A, Bairro Morada do Sol. Palmas 
/ TO. CEP: 77.066-044. FONE:3225-1800. 
 

 CFP PARAÍSO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DR-TO, 
situado na APM 01, QD. 26, Rua Residencial 06, Bairro Nova Fronteira. CEP: 
77.600-000. Paraíso do Tocantins / TO. FONE: 3361-3030. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: São motivos para a rescisão do contrato: 
 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
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III. Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 

IV. Supressão, por parte da CONTRATANTE, de objetos que acarretem modificação do 
valor inicial do contrato além do valor permitido; 

V. Atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela 
CONTRATANTE decorrente do fornecimento de objetos já recebidos; 

VI. Assegura-se a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações até que seja normalizada a situação. 
 

Parágrafo Segundo: Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos 
casos em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma 
das normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 
CLÁUSULA OITAVA – 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 em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos objetos entregues para 
imediata correção; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição 
dos objetos contratados; 

 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

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

Parágrafo Único: Compete a CONTRATADA dentre outras obrigações: 
 

 Proceder a entrega dos objetos em conformidade com as especificações constantes 
neste contrato; 

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

 Responder por todos os ônus ou encargos que venham incidir na entrega do objeto 
contratado; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que 
se fizerem necessários na entrega dos objetos de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes da entrega do objeto deste contrato; 

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

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

 Será considerada falta grave o não cumprimento na forma deste contrato por parte 
da empresa CONTRATADA, ficando a mesma sujeita às sanções previstas neste 
instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome do - SENAI - DR /TO, em hipótese alguma; 
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 Comunicar, por escrito, imediatamente ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências 
cabíveis; 

 Comunicar previamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição do objeto;  

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

 
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 de 
aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 Gestora do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SENAI – DR/TO, será a 
Gerente da UNIAD a Sra. Maria do Socorro Lira Cardoso. 
 
Parágrafo Primeiro: Os responsáveis pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao 
objeto deste contrato serão os colaboradores das respectivas unidades: 
 

 CETEC – PALMAS: Maristela Santos de Moraes; 

 CFP – TAQUARALTO: Sergiane Carvalho; 

 CFP – PARAÍSO: Islaine Torres; 

 CT – GURUPI: Myllenna Gomes Oliveira Rodrigues; 

 CETEC – ARAGUAÍNA: Jaqueline Costa Tavares. 
 

Parágrafo Segundo: O Fiscal deverá comunicar ao Gestor, 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 ao Gestor 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 dos objetos, 
determinando à empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
constatadas, comunicando as mesmas a sua gerência. 
 
Parágrafo Sexto: Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e 
conferências dos objetos entregues. 
 
Parágrafo Sétimo: O acompanhamento e Recebimento dos objetos contratados ficarão a 
cargo do Fiscal. 



 

64 

 

 
Parágrafo Oitavo: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pelo Gestor, de 
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Os prazos de garantia dos objetos deverão ser de no mínimo 180 dias. 
 
Parágrafo Único: Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, sem 
ônus para o SENAI-DR/TO, assistência técnica de todo o objeto, bem como a substituição 
ou reparo do bem que apresentar defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
O objeto do presente contrato não poderá ser transferido no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital do Pregão Presencial nº 013/2018 
e seus anexos, bem como na legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 duas testemunhas abaixo, a tudo 
presente. 

 
Palmas-TO, .. de ......... de 2018. 
 
 

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

Contratante 

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

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

PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 SENAI-DR/TO 
 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL/FAX  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de EPI´s e EPC´s para atendimento das demandas 
das UO’s – Unidades Operacionais de Palmas, Taquaralto, Gurupi, Paraíso e Araguaína. 
 

LOTE 01 

Item Unid. Descrição EPI/EPC Nº CA Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

250 R$ R$ 

02 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

120 R$ R$ 

03 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

150 R$ R$ 

04 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

250 R$ R$ 

05 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

150 R$ R$ 

06 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

250 R$ R$ 

07 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 

08 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 

09 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 1000 R$ R$ 

10 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

80 R$ R$ 

11 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

600 R$ R$ 

ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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12 Cx (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 20   

Valor Global do Lote 01: R$..................(Por extenso). 

 

LOTE 02 

Item Unid. Descrição EPI/EPC Nº CA Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

1.800 R$ R$ 

02 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

03 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

1.200 R$ R$ 

04 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

05 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

06 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

07 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

Valor Global do Lote 02: R$..................(Por extenso). 

 

LOTE 03 

Item Unid. Descrição EPI/EPC Nº CA Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

2.100 R$ R$ 

02 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

400 R$ R$ 

03 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

650 R$ R$ 

04 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

800 R$ R$ 

05 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

500 R$ R$ 

06 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

900 R$ R$ 

07 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

2.000 R$ R$ 

08 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

3.900 R$ R$ 

09 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

20 R$ R$ 

10 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 

11 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 

12 Cx (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

200 R$ R$ 

13 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

300 R$ R$ 

14 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 
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15 Par (Insira a descrição 
Parcompleta do objeto). 

Informar 
CA 

500 R$ R$ 

16 Par (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

500 R$ R$ 

Valor Global do Lote 03: R$..................(Por extenso). 

 

LOTE 04 

Item Unid. Descrição EPI/EPC Nº CA Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 20 R$ R$ 

02 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

2.500 R$ R$ 

03 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

2.700 R$ R$ 

04 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

1.600 R$ R$ 

05 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

1.100 R$ R$ 

06 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

1.100 R$ R$ 

07 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 50 R$ R$ 

08 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

50 R$ R$ 

09 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 60 R$ R$ 

10 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

40 R$ R$ 

11 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

60 R$ R$ 

12 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 70 R$ R$ 

Valor Global do Lote 04: R$..................(Por extenso). 

 

LOTE 05 

Item Unid. Descrição EPI/EPC Nº CA Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

500 R$ R$ 

02 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

100 R$ R$ 

03 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

70 R$ R$ 

04 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

150 R$ R$ 

05 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Informar 
CA 

3.450 R$ R$ 

06 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 250 R$ R$ 

07 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 100 R$ R$ 

08 Unid. (Insira a descrição 
completa do objeto). 

Não aplica 50 R$ R$ 
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Valor Global do Lote 05: R$..................(Por extenso). 

 
Prazo de entrega: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 013/2018 SENAI-
DR/TO. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 013/2018 
SENAI-DR/TO. 
 
Garantia mínima e Assistência Técnica: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial 
nº 013/2018 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 ciência plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão Presencial nº 013/2018 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 _____/______/2018.  
 
 

 
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. 

 
 


