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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019- SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - 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 para os Laboratórios de Automotiva de 
Motos e Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, CT Gurupi, 
CETEC Palmas e CETEC - Araguaína, para atendimento das aulas 
práticas dos cursos ofertados na área, realizados nas dependências do 
SENAI-DR/TO, na forma de Registro de Preços. 

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

Data: 10/09/2019 
 

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 009/2019 SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço por Lote 

Data da realização: 10/09/2019 

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 – CPL, 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 10 de setembro de 2019, 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 05 de setembro de 2019, 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 para os Laboratórios de 
Automotiva de Motos e Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, CT Gurupi, 
CETEC Palmas e CETEC - Araguaína, para atendimento das aulas práticas dos cursos 
ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, 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 Relação 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 desta licitação, exceto consórcio. 
 
3.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da presente licitação a empresa que: 
 

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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3.2.1. 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/serviço ou 
de qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada pelo SENAI;  
 
3.2.2. Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou 
empregados do SENAI; 
 
3.2.3. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.4. Que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com o SENAI, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.2.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
  
3.2.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
 
3.2.7. Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar; 
 
3.2.8. Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do 
artigo 46 da Lei nº 8.443/1992. 
 
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 – CPL 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 77.020-016. 
Abertura: 10/09/2019 
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.  

 
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 
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facultada a adoção de outros meios, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência 
em igualdade de condições. 

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

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

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

 
5.7. O Registro de Preço realizado pelo SENAI-DR/TO poderá ser objeto de adesão por 
outro Serviço Social Autônomo. 
 
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 - CPL, 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 – CPL 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP.: 77.020-016. 
Processo Licitatório: 011/2019 SENAI-TO 
Abertura: 10/09/2019 
Horário: 09h 
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Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

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

 
7.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico se 
houver.  
 
7.2.2. Número deste instrumento convocatório. 
 
7.2.3. Cotação de preço unitário e total do item, bem como valor global de cada lote e global 
da proposta, de acordo com o Termo de Referência – Anexo I e Modelo de Proposta de 
Preço – Anexo VI deste Edital, expressa em moeda corrente nacional, em algarismos com 
no máximo duas casas decimais, sendo o valor total da proposta, também por extenso. 
 
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, garantia e especificações técnicas detalhadas do 
equipamento ofertado, 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. Uma vez abertos os envelopes, não serão aceitos pedidos de cancelamento ou 
alterações das condições estipuladas neste Edital. 
 
7.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou 
omissões ocorridas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade do 
proponente, não cabendo, no caso de consequente desclassificação decorrente de erro para 
mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da 
prestação dos fornecimentos do objeto da presente licitação.  
 
7.6. A falta de data, declaração ref. o 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 
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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 – CPL 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP.: 77.020-016. 
Processo Licitatório nº 011/2019 SENAI-TO 
Abertura: 10/09/2019 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
8.2. As licitantes deverão juntar ao envelope II, os documentos solicitados a seguir, 
observando-se os seguintes aspectos: 
 
I - Estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos 
órgãos emitentes deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 60 
(sessenta) dias; 
 
II - Ser entregues em original ou cópia autenticada por cartório competente; 
 
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; 
 
VI – Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade. 
 
8.2.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com suas respectivas 
alterações ou Consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, bem como de todas as suas alterações ou da consolidação. 
 
8.2.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da 
apresentação do Cartão do CGC/CNPJ; 

 
8.2.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei;  

 
8.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, 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. DECLARAÇÃO 
 
8.2.3.1. Declaração em papel timbrado da licitante de Inexistência de Fato Impeditivo e 
Inexistência de Menores, nos termos do ANEXO II deste edital de licitação. 
 
8.2.3.2. Declaração de Relação de Parentesco, nos termos do ANEXO III deste edital de 
licitação. 
                           
8.2.4. QUALIFICAÇÃO E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
8.2.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

 
8.2.5. Documentos de Qualificação Técnica 
 
8.2.5.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente 
que comprove ter a licitante fornecido de maneira satisfatória, objeto compatível com o desta 
licitação, em original ou cópia autenticada. O atestado deverá ser datado, assinado e 
deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do 
fornecedor, tais como: 
 

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

 
 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 por cartório, 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. 
 
9.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 
apresentado cópia autenticada por cartório do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 
 
9.1.3. Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de 
documento consolidado. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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9.1.4. No ato do credenciamento, o representante legal deverá apresentar a Comissão de 
Licitação documento de identificação com foto. 
 
9.2. 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. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de 
uma licitante. 
 
9.5. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, 
a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
9.6. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lance e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
10.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por 
membro da Comissão de Licitação e por um representante de cada licitante presente, desde 
que credenciado.   

   
10.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "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.  
  
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. 
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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.  As demais licitantes, que atenderem as 
exigências de apresentação da Proposta de Preço, serão classificadas em ordem crescente. 
  
10.19. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 
(dois) dias úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta 
de Preço Definitiva. 
  
10.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a CPL 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.  
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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 Pregoeira realizará 
negociação com as licitantes classificadas remanescentes e proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a 
habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do 
Envelope "II" das classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
 
10.24. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo 
prazo de 30 dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após o 
período supracitado, no prazo de 05 dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

 
11.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar uma 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 do direito de preferência, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 
(cinco) minutos após convocada para apresentar sua proposta, situação em que passará à 
condição de primeira colocada. 
 
11.1.3.  No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

 
11.1.7. 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. 
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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. 
 
13.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos 
de habilitação somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do 
resultado final do certame, dirigidos a CPL, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão, pela licitante que se julgar prejudicada. 
 
13.3. 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. 
 
13.4. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar 
instrução complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento. 
 
13.5. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado 
será comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
13.6. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar 
o procedimento licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena 
de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SENAI-DR/TO pelo prazo de 
02 (dois) anos. 
 
13.7. 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. 
 
13.7.1. Também não reconhecidas as petições que tenham sido encaminhadas por E-mail. 
 
13.8. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, 
devidamente registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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. 
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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 

 
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 
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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, 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. 

 
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, 16 de agosto de 2019. 
 

 
KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira do SENAI-DR/TO 

 
 

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

 

01. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência, a aquisição de equipamentos para os 
Laboratórios de Automotiva de Motos e Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, 
CT Gurupi, CETEC Palmas e CETEC - Araguaína, para atendimento das aulas práticas dos 
cursos ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, na forma de 
Registro de Preços. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Além de renovar os equipamentos dos laboratórios da área de automotiva do SENAI – 
DR/TO, faz-se necessário à inovação dos Laboratórios onde é realizado as aulas práticas 
dos cursos voltados a diversas modalidades. Nesse caso, destaca-se a área de Automotiva 
Motos e Veículos, onde é possível identificar as diversas mudanças que esse setor vem 
ocorrendo no cenário mundial, lançando continuamente, novos modelos e ajustando-os com 
novas tecnologias que desafiam a Instituição a acompanhar essas inovações. 
 
2.2. Nesse sentido, justificamos a aquisição de novos equipamentos, para avançarmos no 
Mercado Automotivo na oferta de Cursos que abranjam a demanda para esse seguimento 
que vem crescendo e necessitando cada vez mais de qualificação da mão de obra. 

 
2.3. Diante disso, justificamos através desse Termo de Referência a aquisição dos referidos 
objetos, apresentando os ganhos a serem adquiridos com a disponibilização desses para os 
Laboratórios de Automotiva de Motocicletas e veículos. 
 
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 objetos de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência. 
 
3.2. Todos os elementos representados no 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 “serviços 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 objetos até o local de entrega, impostos de qualquer natureza e 
outros encargos ou acessórios. 
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04. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS  

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS 
QUANT. 

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA 

LOTE 01 

01 

Elevador Pneumático para Motos – Tipo 

01 

Capacidade de Carga 300Kg; 

- Altura da Plataforma (elevada) 800mm; 

- Altura da Plataforma (abaixada) 105mm; 

- Comprimento da Plataforma 2170mm; 

- Largura da Plataforma 585mm. 

16 

 

02 

Elevador Pneumático para motos tipo 02 

-Capacidade de Carga mínima: 450kg; 

- Pneumático; 

- Chapa de aço; 

- Rampa de acesso mínima: 610 x 680 mm; 

- Dimensões da plataforma: 2200 x 680 mm; 

- Pressão de trabalho até 115 psi. 

05 

 

03 

 

Macaco longo Tipo Jacaré  

- Capacidade: 2 toneladas; 

- Comprimento: 1300mm; 

- Largura: 150mm; 

- Altura máxima: 600mm; 

- Rodizio de ferro; 

- Altura mínima: 132mm. 

02 

 
LOTE 02 

01 

Medidor de pressão da bomba de 

combustível analógico 

-Manômetro de pressão de bomba de 

combustível glicerinado;  

- Manômetro de aço Inox, glicerina e 17 

mangueiras; 

- finalidade de auxiliar o reparador a testar a 

bomba elétrica do veículo. 

03 

 

02 

Multímetro Automotivo 

:: Medição de corrente contínua e alternada; 

:: Medição de tensão contínua e alternada; 

:: Medição de resistência; 

:: Teste de continuidade com sinal sonoro; 

:: Teste de diodo; 
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:: Teste de frequência; 

:: Medição de temperatura; 

:: Medição do ciclo de trabalho (Duty Cicle); 

:: Medição de ângulo de permanência em 

graus (Dwell); 

:: Tecla Hold para congelamento de dados. 

03 

Caneta de Polaridade com voltímetro 

Alimentação 12V (própria bateria do veículo) 

• teste de polaridades de tensão 

• Medir tensão contínua (DC) de 0 a 25V 

• Medir tempo de injeção (milisegundos) de 0 

a 99 ms 

• Utilizado na rede CAN  

• Permitir testar os pulsos dos bicos injetores 

• Possuir Led de alto brilho 

 • cabo de três (3) metros polarizado. 
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04 

Multímetro com alicate amperímetro 

 Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens) 

- Taxa de Amostragem: 3 vezes/s 

- Indicação de Polaridade: Automática, 

indicação de polaridade negativa “-” 

- Indicação de Sobrefaixa: ”1” ou “-1”.  

- Indicação de Bateria Fraca: Indicação é 

mostrada quando a tensão da bateria cair 

abaixo da tensão de operação 

- Mudança de Faixa: Manual 

- Peak Hold 

- Ambiente: Operação: 0°C a 40°C, RH < 

75% - Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 

80% (sem bateria)  

- Altitude de Operação: até 2000m 

- Uso Interno 

- Grau de Poluição: II 

- Alimentação: 1 bateria de 9V (NEDA 1604, 

6F22 ou 006P) 

- Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra 

Máx.: 40mm 

- Dimensões: 250(A) x 95(L) x 45(P)mm 

05 
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05 

 

Paquímetro Universal digital 

 Possibilidade de medição externa, interna, 

profundidade e ressalto 

- Fabricado em aço inoxidável temperado  

- Indicador de cristal líquido com 5 dígitos 

mais o sinal (-) e a indicação 

milímetro/polegada 

- Leitura 0,01mm/.0005" 

- Repetitividade: 0,01mm/.0005" 

- Função zero em qualquer ponto 

- Tecla de Liga/Desliga 

- Tecla conversora mm/polegada 

- Indicação de bateria com carga (dígitos 

piscando) 

- Com roldana para ajuste rápido 

- Possuir parafuso de fixação 

- Alimentação por bateria tipo SR-44 

- Fornecido com estojo plástico 

10 

 

 

06 

Scanner automotivo PDL 5500 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 

Único cabo OBD de 2,8 m com lanterna de 

led integrada,  

Base de dados de veículos nacionais, 

importados e importados de luxo. 

Cobertura ampla e profunda. (Veículos leves 

e utilitários e diesel). 

Tecla pré-progamável para múltiplas 

funções. 

1 ano de garantia + suporte ao cliente 0800. 

Histórico dos últimos veículos testados. 

Display gráfico de 8” (touch screen). 

Atualização via cartão de memória. 

Osciloscópio de 2 canais (6 MS/s). 

Seleção rápida de Marca/Modelo. 

Multímetro gráfico de 2 canais. 

Teste guiado de componentes. 

Inicialização Rápida. 

01 
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07 

Termômetro Portátil 

Termômetro portátil que monitora e indica a 

temperatura em 5 pontos distintos. Para 

medições de temperatura em aparelhos de ar 

condicionado central, automotivo ou de 

janela; freezers; no balanceamento frigorífico 

de evaporadores, entre outros.   

Deverá apresentar recursos exclusivos como 

o registro das temperaturas mínimas e 

máximas, função HOLD (travamento das 

indicações instantâneas), mínimas e 

máximas, indicação das temperaturas média 

e diferencial, além do desligamento 

automático configurável. 

05 

 

LOTE 03 

01 

Micrometro Externo 0-25mm 

Escala de medição: 0 - 25mm, 

- Tolerância: 0,01mm, 

- Tambor com sistema de segurança contra 

esforço excessivo (fricção), 

- Trava para fixação de medida, 

- Área isolada (temperatura) – manuseio. 
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02 

Micrometro Externo 25-50mm 

Escala de medição: 25 - 50mm, 

- Tolerância: 0,01mm, 

- Tambor com sistema de segurança contra 

esforço excessivo (fricção), 

- Trava para fixação de medida, 

- Área isolada (temperatura) – manuseio. 
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03 

Micrômetros externo 0-150mm         

Micrômetro externo com batentes 

intercambiáveis e possuir protetor termo 

isolante.  

Arco em ferro fundido nodular.  

- Capacidade: 0 – 150mm 

- Quantidade de batentes: 6  

- Resolução: 0,01mm 

- Exatidão: 0,006mm      
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04 

Micrômetro externo 0-100mm 0,01mm                            

Micrômetro externo com batentes 

intercambiáveis, possuir protetor termo 

isolante.  

Arco em ferro fundido nodular.  

 

- Capacidade: 0 – 100mm 

- Quantidade de batentes: 6  

- Resolução: 0,01mm 

- Exatidão: 0,006mm 
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05 

Suporte para micrômetro externo até 

100mm 

 

- Para micrômetros externos com capacidade 

até 100mm 

- Abertura dos encostos de 0-20mm 
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LOTE 04 

01 

Torquímetro de estalo com pontas 

intercambiáveis 40-120nm 

Em aço cromo vanádio, possuir tambor em 

aço carbono, acabamento cromado, 

empunhadura ergonômica em borracha, 

catraca reversível, sistema de quick release 

(solta rápido), escalas de trabalho marcadas 

em Nm e Lbf-pé, certificado de calibração.  

Encaixe: 1/2" 

Dimensões: 43.5 x 40 x 520 mm 
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02 

Torquímetro estalo 7 – 35 kgf/m encaixe 

½”  

• Torquímetro de estalo 

• Encaixe: 1/2" 

• Escala com 4 unidades diferentes para 

ajuste do torque: 

- 7 a 35 Kgf.m (quilograma / força x metro); 

- 70 a 330 Nm (Newton x metro) 

- 50 a 250 lb.ft (libra x pé) 

- 600 a 3000 lb.in (libra x polegada) 

- Comprimento: 825 mm 
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03 

Torquímetro estalo 5 – 25 Nm encaixe 3/8”  

Torquímetro de Estalo 5 -25Nm 3/8”  

- Fabricado em aço Cr-V 

- Certificado: ASME B107.14M/ABNT ISO 

6789 

- Resistente a óleo 

08 
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- Avisa torque desejado com: “click” 

 

- Alavanca de reversão: alterna o sentido 

com uma única mão sem retirada do 

taquímetro do parafuso 

- Acabamento cromado 

- Torque (Nm): 5-25 

- Encaixe: 3/8" 

- Comprimento: 268 mm 

04 

Torquímetro de Estalo 

Torquímetro produzido em aço forjado, 

cromado fosco, cabo anatômico com escalas 

KPS, KGS e FOOT. 

- Torque ajustável 

- Margem de erro de aproximadamente 4%  

- Aperto no sentido horário e anti-horário 

- Torquímetro com catraca 

- Escala de 2,8 a 21 kgf.m (quilograma força 

x metro) 

- Escala de 10 a 150 Foot  

- Escala de 20 a 140 Foot Pounds 

- Comprimento da ferramenta 480 (mm) 

- Encaixe 1/2" 
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LOTE 05 

01 

Alinhador de virabrequim 

 

- Construído de aço Temperado SAE 1045-  

 

- Acabamento oxidado preto 

 

- Aplicação: Universal 
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02 

Alinhador de rodas 

 

• Usado para alinhar rodas raiadas 

• Construído em aço carbono 

• Varetas de referência com regulagem 

vertical e horizontal 

• Furos para fixação na bancada 

• Aplicação: Universal 
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03 

Suporte para motor 

• Suporte de bancada para motor  

• Usado para a montagem e desmontagem 

de motores de pequeno e médio porte 

• Construído em aço carbono 

• Acabamento zincado  

• Base para fixação na bancada 

• Aplicação: Universal 
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04 

Suporte universal giratório p/ motor e 

câmbio 

• Suporte universal para motor ou câmbio de 

automóveis até 4 cilindros (álcool ou 

gasolina) 

• Equipado com rodas em poliuretano, 

bandeja coletora para óleo sobre o quadro 

inferior e bandeja fixada à coluna para 

ferramentas e pequenas peças 

• Carga máxima: 150 Kg 

• Comprimento mínimo: 760 mm 

• Largura Mínima: 540 mm 

• Altura mínima: 930 mm 

• Diâmetro livre de giro: 720 mm 
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05 

Cavalete central 

• Utilizado para elevação da motocicleta, 

fazendo apoio nas pedaleiras 

• Estrutura tubular em aço SAE 1020 de 

diâm. 25mm 

• Espessura das paredes 2mm 

• Rodas em borracha termoplástica com 

capacidade para 60 Kg 

• Acabamento zincado  

• Aplicação: CG125 / Titan 150 / YBR 
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LOTE 06 

01 

Bancada de serviço 

Bancada de 2 metros, possuir acabamento 

em chapas reforçadas, permitindo maior 

resistência. Com tampo em madeira e 2 

gavetas.  

:: Comprimento: 2000mm 

:: Largura: 600mm 

:: Altura: 920mm 

:: Espessura da madeira: 40mm 
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02 

Bancada tampo de madeira p/ morsa 

fechada com portas 

• Bancada fechada para ferramentas com 2 

prateleiras 

• Tampo de madeira 40 mm 

• Portas com trancas e chave 

• Tratamento antiferrugem 

• Capacidade de carga: 400 kg 

• Dimensões da bancada (C x L x A): 200 x 

60 x 92 cm 
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03 

Bancada  móvel c/ painel retrátil e 5 

gavetas 

Tampo compensado naval de 45 mm. 

Painel retrátil em chapa perfurada de 660 

mm de altura com acionamento através de 

amortecedor. 

Sistema de fechamento com chave. 

Puxador em nylon com porta-ferramentas. 

Cantos arredondados. 

5 gavetas com corrediça telescópica. 

1 divisória para gaveta DPG. 

1 prateleira. 

1 porta com abertura para direita. 

2 rodas fixas. 

2 rodas giratórias de 4" sendo 1 com freio 

Itens Inclusos: 

Kit de ganchos GS-3 (26 peças) 
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LOTE 07 

01 

Máquina de limpeza de bico injetor 

• Finalidade de auxiliar o reparador na 

limpeza e equalização dos bicos injetores do 

veículo (medindo também a resistência dos 2 

bicos simultaneamente) 

• Cuba acoplada com capacidade de 1 litro e 

com sistema de escoamento do liquido da 

cuba 

• Totalmente microprocessada 

• Display de cristal líquido 

• Teste de resistência dos 2 bicos simultâneo 

• Teste de estanqueidade, leque, 

equalização multiponto e monoponto  

• Teste manual, permitindo alterar o tempo 

de injeção e o RPM enquanto os injetores 
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estão pulsando 

 

• Funções do painel superior: 

- Display LCD 

- Botão menos: ajustar as funções 

(diminuindo os seus valores e também 

diminuindo a pressão da bomba) 

- Botão mais: ajustar as funções 

(aumentando os seus valores e também 

aumentando a pressão da bomba) 

- Botão esquerda: seleciona as funções 

para a esquerda no display LCD 

- Botão direita: seleciona as funções para a 

direita no display LCD 

- Botão cancela: interrompe os testes na 

hora em que ela é pressionada, e quando 

você está ajustando os testes, quando 

pressionada, volta para a tela anterior 

- Botão início: confirma as telas 

selecionadas, avançando para a próxima e 

confirmando os testes 

- Led Limpeza de ultrassom: indica que a 

cuba ultrassônica está ligada 

- Led esvaziar provetas: indica que o 

sistema de escoar provetas está ligado 

- Led bomba pressurizada: indica que a 

bomba está pressurizada 

- Led do injetor 1: indica que o injetor 1 está 

funcionando (quando em um teste este led 

está apagado, indica que o injetor está em 

curto) 

- Led do injetor 2: indica que o injetor 2 está 

funcionando. 
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02 

Máquina eletrônica limpeza e teste de 

bicos injetores 

• Máquina de limpeza de bico eletrônica 

• Utilizado nos testes e limpeza de injetores 

eletromagnéticos 

• Aplicação (GASOLINA, ÁLCOOL E GÁS ) 

- Capacidade: Até 4 buretas em teste / Até 8 

injetores do mesmo modelo 

- Número de funções: 08 

- Alertas: 01 (curto-circuito) 

- Ciclos automáticos 02 (auto-check e retro 

lavagem) 

- Pressão de operação: 0 a 10 bar 

- Dimensões (mm):  745 x 400 x 345 / 

Ultrassom: 175 x 162 x 100 

- Capacidade total: 1,1 litros  

- Alimentação:  110/220 VAC 

04 

 

03 

Scanner automotivo  

Para carros, caminhões, ônibus, 

caminhonetes, utilitários, motocicletas.  

• Esquemas elétricos direto na tela 

• Ajuste de combustível em veículos Flex 

• Ajuste de injeção 

• Imobilizador 

• Programação de painel 

• Programação de velocidade 

• Habilitar limite de velocidade 

• Você pode escolher o que deseja ver na 

tela 

• Permitir a atualização pela internet 
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04 

Scanner para motos com injeção 

eletrônica 

  

- Cabo USBAdap 

- Adaptador (MD-AKL0401) 

- Adaptador (MD-U2501) 

- Banner Motodiag 

- Carga Honda 

- Carga Yamaha v.1  

 

• Permitir a verificação de defeitos de forma 

precisa e a  leitura dos sensores e atuadores 

em tempo real com análise gráfica. 

• Permitir a utilização em motos abaixo: 

:: HONDA: BIZ 125 ES, BIZ 125 KS, CB 
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1000R, CB 300R, CB 600F HORNET, CBR 

1000RR, CBR 1000RR, CBR 250R, CBR 

500R, CBR 600F, CBR 600RR, CG 150 FAN, 

CG 150 TITAN, GL 1800 GOLD WING, 

LEAD 110, NC 700X, NX 400I FALCON, 

NXR 150 BROS, PCX, SHADOW 750, TRX 

420 FOURTRAX, XL 1000V VARADERO, XL 

700V TRANSALP, XRE 300 

:: YAMAHA V1: FAZER YS 250CC / 

LANDER XTZ 250CC/ XTZ 250CC TENERÉ 

05 

Lâmpada de Ponto Estroboscópica 

Digital  

 

• Lâmpada de ponto micro processada 

• Caixa em ABS de alto impacto 

• Avanço digital com precisão 

• RPM digital 

• Sistema convencional com 2 bobinas (DIS) 

• Tensão da Bateria (volts) 

• Lâmpada xenon de alto brilho 

• Acompanha: 

- CD-ROM com instruções de uso 

- Garras negativo e positivo 

- Pinça indutiva. 
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06 

Kit Chave de Impacto Pneumática 1/2 Pol 

 

- Composto por: 

:: 1 Chave inglesa hexagonal de 4mm 

:: 1 Barra extensora de 1/2” 

:: 1 Bisnaga de óleo 

:: 10 Soquetes (9,10,11,13,14,17,19, 22, 24 e 

27mm) 

:: 1 Conector de mangueira 

:: 1 Junta universal 

:: 1 Maleta 

:: 1 Chave de impacto pneumática de 1/2" 

03 

 

LOTE 08 
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01 

Balança digital p/ refrigeração 100kg     

 

Capacidade: 110 kg (243 libras) 

Precisão: ≤±0.05% da leitura 

Resolução: 0.05 lb/ 0.5 oz / 0.01 kg 

Desligamento automático de 3 horas 

A temperatura operacional é de 0 a 49°C (32 

a 120°F) 

Duração da bateria (aproximadamente 40 

horas)  
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02 

Manifold p/ gás ar condicionado 

automotivo R12/R134a        

 

 Manifold para refrigeração e Ar 

condicionado 

 Para fluidos refrigerantes 

R12/R134a 

 Corpo em Bronze com registros 

laterais 

Proteções de borracha nos 

manômetros 

 Visor de umidade e liquido 

Ideal para ar condicionado e 

refrigeração  

Gancho 

 Três mangueiras de 90 centímetros            

03 
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Chaves angular encaixe 1/2"   

- Transferidor (chave goniométrica) e braço 

flexível com ponta magnética usada em 

torques angulares; 

- Encaixe:1/2"; 

- Relacionamento com os veículos: Universal      
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Chave impacto manual c/ bits 

• Chave de impacto manual 

• Utilizada para soltar parafusos encravados, 

bem como para aperto final 

• Regulável para rosca esquerda ou direita 

• Conter 6 peças: 

- Chave de impacto 

- 2 pontas fenda 

- 2 pontas Philips 

- 1 estojo para armazenamento 
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05 

Cintas p/ anéis pistão 50-10mm 

• Cinta interna em aço mola especial 

• Cintas de tensão externas em aço 

inoxidável  

• Sistemas de catraca para aperto 

• Possuir parafusos para ajustar a tensão do 

conjunto, evitando que o mesmo se solte 

durante a operação 

• Acompanhar chave para aperto 

• Aplicações: 

- Utilizada para a montagem dos anéis no 

cilindro de pistões de motores automotivos 
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Câmera endoscópica automotiva 

(boroscópio) Lcd 

 

Para inspeção de áreas de difícil acesso. 

Câmera ergonômica com foco automático, 

display de LCD de 2,7”, capacidade de 

visualizações bem próximas e capacidade de 

armazenar imagens e vídeos. Destinado à 

inspeção de máquinas, fiações, estruturas, 

tubulações, entre outras. 

- Características: 

:: Filmar à 30 FPS 

:: Fotografar com resolução de 640 x 480 

:: Permitir armazenar os registros na 

memória interna ou cartão micro SD 

:: Possuir saída USB  

- Especificações Técnicas:  

:: Display de LCD 2,7” (320x240) 

:: Condições de Operação do Instrumento: 0 

~ 45°C 

:: Condições de Operação do Cabo e da 

Câmera: -10 ~ 80°C 

:: Alimentação: 4 baterias 1,5V “AA” 

:: Diâmetro da Câmera: 9mm 

:: Quadros por Segundo: 30fps 

:: Campo de Visão: 57graus 

:: Resolução (Dinâmico/ Estático): 640 x 480 

:: Profundidade do Campo: 3cm ~ 7cm 

:: Comprimento do cabo: 1 metro 

:: Iluminação da Câmera: 4 LED’s com 

intensidade ajustável 

:: Sensor da Câmera: 1/9” VGA CMOS 
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:: Saída de Vídeo: RCA 

:: Categoria de proteção da Câmera e do 

Cabo: IP67 - Protegido contra o efeito de 

imersões  entre 15centimetros e 1 metro 

:: Dimensões (AxLxP): 190 x 98,5 x 195 

:: Peso: Aproximadamente 300g (baterias 

não inclusas) 

- Acessórios: 

:: Manual de Instruções  

:: Cabo com câmera na ponta  

:: Cabo RCA  

:: Espelho Auxiliar  

:: Imã Auxiliar  

:: Gancho Auxiliar 

:: Maleta para Transpote 

:: Cabo USB  

 

07 

Base magnética p/ relógio comparador 

320mm 800N 

 • Fixação em superfícies metálicas planas e 

redondas, devido o bloco em V e a base 

magnética 

• Para relógios comparadores com tampa lisa 

ou com orelha 

• Base com botão On/Off para ativação do 

magnetismo 

•  Instrumento auxiliar utilizada quando se 

necessita fixar um relógio comparador para 

realizar posteriormente uma medição de 

determinada superfície 

• Dimensões da base: 58 x 50 x 55 mm 

• Altura total: 320mm 

• Força magnética: 800N 

 

04 

 

08 

Relógio comparador 0 - 10mm com 

0,01mm de graduação 

Relógio Comparador com graduação de 

0,01mm com caixa metálica com 

acabamento cromado fosco 

 Possuir aro de alumínio recartilhado 

anodizado e ponta de contato esférica de 

2,5mm de diâmetro, produzida em aço 

temperado.  

Possuir mecanismo de funcionamento 

fabricado com peças metálicas.  
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- Engrenagens montadas sobre mancais de 

rubi 

- Canhão com 10mm de diâmetro 

- Caixa metálica com acabamento cromado 

fosco  

- Ponta de contato esférica de 2,5mm de 

diâmetro 

:: Capacidade: 0 a 10mm 

:: Diâmetro do mostrador: 58mm 

:: Graduação: 0,01mm 

:: Tipo de mostrador: 0-100 (100-0) 

:: Tampa traseira: com orelha 

:: Exatidão: aproximadamente 0,015mm 

09 

Saca polia mini 3 garras 

• Mini extrator 60 mm 

• Utilizado para extrair de engrenagens e 

rolamentos de diâmetros reduzidos 

• Utilizado em bornes de bateria 

• Distribuir a carga de extração em três 

apoios 

• Possuir 3 Garras 
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Haste magnética flexível 18pol 

• Haste flexível 

• Magnetiza qualquer objeto de ferro ou aço 

• Permitir recuperar peças e parafusos em 

locais de difícil acesso 

• Comprimento: 18" 
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Medidor diâmetros internos (súbito) 50 - 

160mm  

• Escala de medição: 50 a 160 mm 

• Tolerância: 0,01mm 

• Trava para fixação de medida 

• Área isolada de temperatura 

 

• Conter:  

- Caixa de madeira 

- 13 pinos de ajustes de medição 

- Base de apoio para medição 

- Relógio comparador 

08 

 



 

32 

 

12 

Medidor diâmetros internos (súbito) 35 - 

50mm 

• Instrumento para medida interna com 

relógio de 35 a 50 mm (súbito) 

• Especificações do produto: 

- Escala de medição: 35 a 50 mm 

- Tolerância: 0,01 mm 

- Trava para fixação de medida 

- Área isolada de temperatura 

• Acompanhar: 

- Caixa de madeira 

- 13 pinos de ajustes de medição 

- Base de apoio para medição 

- Relógio comparador 
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Bomba manual de pressão e vácuo 3bar 

com 14 adaptadores e maleta 

Bomba manual é para testar variedade de 

configurações e operações essenciais no 

veículo.  

Possuir gatilho e acabamento de alta 

resistência. 

- Permitir verificar tubulações do sistema de 

freio e de combustível 

- Permitir verificar ar falso, avanço à vácuo 

no carburador 

- Testar o servo freio à vácuo 

- Analisar vazamento em anéis, válvulas e 

juntas 

- Realizar sangria de freio 

- Analisar sensores da injeção eletrônica 

- Bomba com capacidade de: -20 In Hg/ 3 

Bar 

 

- Acompanhar: 

:: 14 Adaptadores de borracha 

:: 2 Recipientes plásticos 

:: Maleta para acomodação 
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14 

Kit flangeador cortador tubos ar 

condicionado de 1/8” a ¾” 

Contém:  

- Mesa 1: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16";  

- Mesa 2: 1/2", 3/4" e 5/8";  

- Flangeador rápido para lugares estreitos;  

- Duas barras com 9 Dimensões, 

Adaptadores de Aço giratórios,  

- Acabamento cromado;  

- Fabricação aço forjado;  

- Acompanha maleta de proteção Reforçada. 
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LOTE 09 

01 Chave starter meia lua 10-12mm 20 

 

02 Chave starter meia lua 13-15mm 20 

 

03 Chave starter meia lua 14-17mm 20 

 

04 Chave starter meia lua 11-13mm 20 

 

05 Chave starter meia lua 15-17mm 20 

 

06 Chave starter meia lua 17-19mm 20 

 

07 Chave fenda 3/16x4" 20  

08 Chave fenda 5/16x8" 20  
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09 Chave fenda 1/4x6" 20  

10 Chave fenda 1/4x8" 20  

11 Chave fenda 1/8x6" 20  

12 Chave philips 3/16x4" 20  

13 Chave  philips 5/16x8" 20  

14 Chave  philips 1/4x6" 20  

15 Chave  philips 1/4x8" 20  

16 Chave  philips 1/8x6" 20  

17 

Jogo chave biela 12 peças tipo ‘L’ 8-19mm 

• Jogo de chave biela 

• Tipo L com perfil sextavado 

• Fabricadas em aço especial com 

acabamento niquelada 

• Possuir Logotipo e medidas estampadas 

em baixo relevo facilitando a identificação da 

ferramenta 

• Bitola de ambos os lados com medidas 

iguais 

• utilização  para aperto e desaperto de 

parafusos e porcas com perfil sextavado 

externo 

• Jogo com 12 peças, com as seguintes 

medidas: 

:: 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 

17 – 18 – 19 mm. 

10 

 

18 

Alicate expansor p/ anéis de pistão 40-

100mm 

Alicate expansor para anéis de pistão, 

também chamados de anéis de segmento, 

para montagem nos sulcos ao redor do 

pistão.  

 

- Produzindo em aço especial níquel cromo 

- Capacidade: 40 - 100mm. 

10 
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19 

Alicate expansor p/ anéis de pistão 80-

120mm 

Alicate expansor para anéis de pistão, 

também chamados de anéis de segmento, 

para montagem nos sulcos ao redor do 

pistão.  

- Produzindo em aço especial níquel cromo 

- Capacidade: 80 - 120mm 

10 

 

20 

Alicate trava externa bico chato 7pol. 

- Forjado em aço cromo vanádio.  

- Acabamento fosfatizado. 

- Têmpera total no corpo.  

- Cabos com revestimento  

- Ponta chata. 

-  Utilização em anéis de segurança tipo 

ferradura. 

- Medida: 7 Polegadas. 

10 
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Jogos alicates p/ abraçadeiras elásticas 

7pçs 

:: Alicate para abraçadeiras chatas 

:: Alicate para abraçadeiras comuns 

:: Alicate com espaçador para alcance a 

áreas de difícil acesso. Comprimento maior 

que 300mm 

:: Alicate com ângulo de 45° para facilitar a 

remoção e manuseio das abraçadeiras em 

áreas difíceis 

:: Conjunto de ferramentas para remoção de 

mangueiras 

05 
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Calibre de lâminas 20 laminas 0,05-1mm 

- Permitir verificar e ajustar o espaço entre 

duas peças tais como tolerância de válvulas, 

folga nas velas de ignição e os contatos do 

distribuidor 

- Lâminas de aço inox 

 

- Jogo com 20 lâminas com as seguintes 

espessuras: 

:: 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 

- 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 

0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm. 

 

15 
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05. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. O critério utilizado para julgamento das propostas será o de menor preço por lote.  
 

06. DA HABILITAÇÃO 

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

07. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

08. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 
8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, conforme Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAI podendo ser prorrogada por igual período. 
 
8.2. Os contratos gerados através da(s) Ata(s) de Registro de Preços terão vigência de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério das partes. 

 

09. DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS OBJETOS  

 
9.1. A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de Compra.  
 
9.2. O prazo de entrega do objeto será de acordo com a proposta do fornecedor, que não 
poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do 

23 

Calibre de raios 1,0 - 7,0mm 

• Fabricado em aço  

• Utilização na verificação de folgas em 

rolamentos e engrenagens, ajustes em 

pontos do distribuidor, ajustes em pistões, 

velas, tuchos, anéis, pinos, calibração de 

canais estreitos, gabaritos, calibração de 

ignição, platinado, válvulas, ajustes em 

dispositivos gerais, entre outros 

• Capacidade: 

:: 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 

- 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 

6,00 - 6,50 - 7,00. 

05 

 

24 

Espátula chata 18pol 

• Espátula chata 18” 

• Para veículos  leves e pesados 

• Fabricado em aço cromo vanádio 

• Acabamento niquelado e cromada 

• Espessuras das pontas: 2,4 mm 

• Comprimento total: 45 mm. 

10 
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recebimento do Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e minuta de contrato.  

 
9.3. A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 
17h00min, em dia de expediente normal. 

 
9.4. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por um 
colaborador designado para esse fim, denominado fiscal administrativo. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
9.5. Os objetos deverão ser entregues no endereço abaixo: 
 

a) 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. 

 
b) CT GURUPI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR/TO, 

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

 
c) CETEC ARAGUAÍNA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

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

 
d) CETEC PALMAS - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

DR/TO, situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, CEP 77.001-
132 – Palmas – TO. 

 
e) CFP TAQUARALTO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

situado na Avenida Tocantins, Quadra 09, Lote 06, Setor Morada do Sol -Taquaralto 
CEP: 77.066-044 - Palmas – TO. 
      

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. A dotação orçamentária encontra-se disponível nas unidades, centros de 
responsabilidade e contas conforme descrito abaixo:  

 

 Unidade: 29.04.01.01- Gurupi EDUCAÇÃO 

 Centro: 3.03.03.02.02.15 – Qualificação - Automotiva 

 Conta: 3.2.01.01.03.001 - Mobiliário em Geral   

 Conta: 3.2.01.01.03.006 -  Máquinas e Equipamentos em Gerais  

 Conta: 3.1.01.03.02 – Material Didático 
 

 Unidade: 29.05.01.01 - PARAÍSO Educação 

 Centro: 3.03.03.02.02.15 - Qualificação - Automotiva 

 Conta: 32010103006 - Máquinas e Equipamentos em Gerais 

 Conta: 3.1.01.03.02 – Material Didático 
 

 Unidade: 29.02.01.01. - Araguaína Educação 

 Centro: 3.03.03.04.02.15 - Técnico Automotiva 

 Conta: 32010103006 - Máquinas e Equipamentos em Gerais 

 Conta: 3.1.01.03.02 – Material Didático 
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 Unidade: 29.03.01.01- Palmas Educação -  

 Centro: 3.03.03.04.02.15 - Técnico Automotiva  

 Conta: 32010103006 - Máquinas e Equipamentos em Gerais  

 Conta: 3.1.01.03.02 – Material Didático 
 

 Unidade: 29060101 - TAQUARALTO Educação 

 Centro: 30303020215 - Qualificação – Automotiva 

 Conta: 32010103006 - Máquinas e Equipamentos em Gerais  

 Conta: 31010302 - Material Didático 
 

11. DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO 

 
11.1. A gestão do contrato ficará a cargo do Gerente do CETEC – Palmas Edmundo 
Stiebler Franco Neto e a fiscalização ficará a cargo dos colaboradores:  

 

  MÁRCIO DA SILVA XAVIER – CFP PARAÍSO. 

  ANDRÉ LUIZ LOPES PORTO – CT GURUPI 

  MÁVIO ANDREY CARVALHO NOLETO – CETEC ARAGUAÍNA 

  MARISTELA SANTOS DE MORAIS – CETEC PALMAS 

  LUCAS RODRIGUES ARAÚJO – CFP TAQUARALTO 
 

11.2. O fiscal do contrato deverá comunicar imediatamente a Gerência da Unidade 
qualquer problema que venha acontecer durante a entrega dos objetos adquiridos, com 
vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes.  
 
11.3. Ao fiscal administrativo do contrato 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 ao gestor do contrato.  

 
11.4. Ao fiscal administrativo caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após o recebimento e 
conferências dos objetos contratados.  

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

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
12.1. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês.  
 
12.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos 
objetos, em conformidade com o item 4 deste termo de referência. 
 
12.3. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra 
confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira 
interna deste Regional. 
 
12.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da CONTRATADA, após o dia 15 (quinze) do mês subsequente a entrega dos 
objetos contratados, em conformidade com as prerrogativas deste Termo e mediante a 
apresentação dos documentos constantes no subitem 12.5. 
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12.5. 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. 
 

12.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de 
licitação.  
 
12.7. 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. 
 
12.8. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
12.9. 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.  
 

13. DADOS PARA FATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS  

 
13.1. As notas fiscais deverão ser faturadas de acordo com os dados da unidade 
CONTRATANTE: 
 

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

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

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

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

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

 

14. DAS OBRIGAÇÕES  

 
14.1. Das obrigações do Contratante: 

 

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

 Proceder ao pagamento em conformidade com o objeto do pedido de compra;  
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 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

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

 Efetuar o pagamento na forma deste termo de referência; 

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

14.2. Das obrigações da Contratada: 
 

 Proceder à entrega dos objetos em conformidade com o quantitativo e as 
especificações constantes neste termo; 

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

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 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 decorrentes do transporte, embalagem, seguros, 
taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos OBJETOS 
adquiridos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15. DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

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

 

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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16.1. A Fornecedora deixará de ter o seu preço registrado quando incorrer em alguma 
das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 38 do Regulamento de Licitações do SENAI. 
In verbis: 

 
Art. 38 - O licitante 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. 

 

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
17.1 A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento.  
 
17.2 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 a 

CONTRATANTE; 
IV. Supressão, por parte da CONTRATANTE, de serviços 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 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. 
 

17.3 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. 

 

18. DA REVISÃO E REAJUSTE DE PREÇOS 

 
18.1. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 (doze) meses salvo se 
houver alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de 
forma inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada; 
 
18.2. Os valores contratados poderão ser atualizados após 12 (doze) meses, com base na 
variação do IGP-M (FGV), deste que os valores estejam compatíveis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços do objeto deste instrumento. 

 

19. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
19.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega do 
objeto. 
 
19.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, sem ônus 
para o SENAI-DR/TO, assistência técnica integral contra defeitos de fabricação e 
montagem, bem como a substituição ou reparo de peças e/ou componentes dos objetos 
que apresentarem defeito, desgastes ou deterioração que não seja correspondente a 
sua utilização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após notificação.  
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19.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os documentos 
necessários ao perfeito entendimento e conservação dos objetos contratados, bem 
como manuais técnicos de operação. 
 

20. AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
20.1. A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pela CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SENAI-DR/TO PS. 
CP. 01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, 
Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais.  
 

21. DA ADESÃO 

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

22. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
22.1. A CONTRATADA deverá fornecer todo suporte necessário para a dinamização, 
atendimento e concretização do objeto deste instrumento. 
 
22.2. O SENAI– DR/TO poderá alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer 
tempo, desde que justificado. 
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ANEXO II 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE 
MENORES 

 

 

Palmas (TO), ...... de .......................de 2019. 

 

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 009/2019, 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. 

 

c)   Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da 
Lei n  8.443/1992. 

 

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 011/2019 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 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 011/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – Menor Preço por Lote 
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses  

 
 

Aos xxx dias do mês de xxx do ano de 2019, nos termos do “Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 009/2019, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, transcorrido o prazo para 
interposição de recursos e a necessária homologação, SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – 
SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, com sede na Quadra 104 
Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, Palmas-TO, neste ato representado por sua Diretora Regional, 
Sra. Márcia Rodrigues de Paula, resolve lavrar a presente Ata, para REGISTRAR os preços 
da(s) empresa(s) abaixo relacionadas e classificadas no certame, observadas as condições 
do edital que integra este instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a 
seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FORNECEDOR E PREÇO REGISTRADO 
1.1. Empresa:______________________________________, CNPJ nº:_________, com 
sede ___________________________, representada neste ato pelo 
Sr.__________________________________, CPF nº___________, RG 
nº_________________, compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas 
condições estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

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 do objeto será de acordo com a proposta do fornecedor, que 
não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento do Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste termo. 
 
4.2. A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de Compra.   
 
4.3. A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 
17h00min, em dia de expediente normal. 
 
4.4. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por 
um colaborador designado para esse fim, denominado fiscal administrativo. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

 
4.5. Os objetos deverão ser entregues no endereço abaixo: 

 

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

 

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

 

 CETEC ARAGUAÍNA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – DR/TO, situado na Avenida Dom Emanuel, nº 1347, Bairro 
Senador, CEP: 77.813-520 – Araguaína - TO. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

 Fazer a inspeção do objeto contratado antes e depois da entrega do mesmo; 
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 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto fornecido para 
imediata substituição; 

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

 Efetuar o pagamento na forma desta Ata de Registro de Preços; 

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

5.2. Compete a FORNECEDORA:  
 

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

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

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 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 decorrentes do transporte, embalagem, seguros, 
taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos OBJETOS 
adquiridos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos 
objetos, em conformidade com a Cláusula Primeira desta ata de registro de preços. 
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6.3. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste 
Regional. 

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

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

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

ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 

6.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas nesta ata de registro 
de preços. 
 
6.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 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 deverão ser faturadas de acordo com os dados da unidade 
CONTRATANTE: 
 

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

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

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

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

 CFP TAQUARALTO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – DR/TO, CNPJ: 03.777.465/0007-37, Avenida Tocantins, Quadra 
09, Lote 06, Setor Morada do Sol – Taquaralto - Palmas – TO, CEP: 77.066-044. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO  
7.1. A ata de registro de preços e os contratos terão como gestor o colaborador: 
 

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

 
9.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os documentos 
necessários ao perfeito entendimento e conservação dos objetos contratados, bem 
como manuais técnicos de operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial nº 009/2019 SENAI-DR/TO, seus 
anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
10.2. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou 
o preço registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que 
houver preços mais vantajosos. 
 
10.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o SENAI-TO firmar contratação na quantidade 
estimada, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição/contratação do objeto, 
obedecida a legislação pertinente sendo assegurada preferência de fornecimento a 
detentora do registro, em igualdade de condições. 
 
10.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente 
Ata de Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
10.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 
009/2019, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, e com as demais 
normais aplicáveis. 

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

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto onerarão verba própria do 
SENAI-TO, consignada em seu orçamento através da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade:                                                            Centro: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
13.1. 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. 
 
13.2. 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 2019. 
 
 
 

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 011/2019 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 011/2019 SENAI-DR/TO, 
Pregão Presencial nº 009/2019, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto aquisição de equipamentos para os Laboratórios de 
Automotiva de Motos e Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, CT Gurupi, 
CETEC Palmas e CETEC - Araguaína, para atendimento das aulas práticas dos cursos 
ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, conforme condições 
estabelecidas neste instrumento, no Edital do Pregão Presencial nº 009/2019 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 nº 011/2019 SENAI-DR/TO.  
 
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, frete até o local de entrega, transporte de material e de pessoal 
e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, 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 objetos, em conformidade com o objeto deste contrato. 
  
Parágrafo Segundo: A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de 
compra confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma 
financeira interna deste Regional. 
 
Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta 
corrente em nome da CONTRATADA, após o dia 15 (quinze) do mês subsequente a 
entrega dos objetos contratados, em conformidade com as prerrogativas deste contrato 
e mediante a apresentação dos documentos constantes no parágrafo seguinte. 
 
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 
prestação dos serviços contratados 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 parágrafo 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 deverão ser faturadas de acordo com os dados da 
unidade CONTRATANTE: 

 

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

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

 

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



 

53 

 

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

 

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

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

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

Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do 
contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no parágrafo anterior, o atraso injustificado 
por período superior a 20 (vinte) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
sendo que após o 20º dia de atraso, o SENAI-TO 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 aquisição dos itens 
ora contratados. 
 
Parágrafo Quarto: 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. 
 
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do parágrafo 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.  
 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a 
critério do Contratante. 

 
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu 
critério. 
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Parágrafo Oitavo: Caso a Contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá 
ser suspenso o direito de licitar com o SENAI/TO por até dois anos. 

 
Parágrafo Nono: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
O Prazo de entrega do objeto será de acordo com a proposta do fornecedor, que não 
poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento do Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de 
Compra.  
 
Parágrafo Segundo: A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h00min e das 
14h00min às 17h00min, em dia de expediente normal. 
 
Parágrafo Terceiro: Durante a vigência do contrato o fornecimento será acompanhado 
e fiscalizado por um colaborador designado para esse fim, denominado fiscal 
administrativo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
colaborador designado deverão ser solicitadas aos seus superiores hierárquicos em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
Parágrafo Quarto: Os objetos deverão ser entregues no endereço abaixo: 
 

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

 

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

 

 CETEC ARAGUAÍNA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
– DR/TO, situado na Avenida Dom Emanuel, nº 1347, Bairro Senador, CEP: 
77.813-520 – Araguaína - TO. 

 
 CETEC PALMAS - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

DR/TO,  situado na Quadra 201 Norte, Av. LO 04, Conjunto 03, Lote 05, CEP 
77.001-132 – Palmas – TO. 

 
 CFP TAQUARALTO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

situado na Avenida Tocantins Quadra 09 Lote 06, Setor Morada do Sol, 
Taquaralto, CEP: 77.066-044, Palmas – TO. 

 

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

 Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 

 Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da Contratada; 

 Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação ao 
Contratante; 
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 Supressão, por parte da Contratante, de serviços que acarretem modificação do 
valor inicial do contrato além do valor permitido; 

 Atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela 
Contratante decorrente do fornecimento do objeto já recebido; 

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

 
Parágrafo Único: 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 contratadas; 

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

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

 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 à entrega dos objetos em conformidade com o quantitativo e as 
especificações constantes neste contrato; 

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

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 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 decorrentes do transporte, embalagem, seguros, 
taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos OBJETOS 
adquiridos; 

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

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

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

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



 

56 

 

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR  
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimento interno do SENAI-DR/TO PS. CP. 
01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, 
Qualidade e Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto onerarão verba própria do 
SENAI-TO, consignada em seu orçamento através da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade:                                                            Centro: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  
A gestão do contrato ficará a cargo do Gerente do CETEC – Palmas Edmundo Stiebler 
Franco Neto e a fiscalização ficará a cargo dos colaboradores:  

 

  MÁRCIO DA SILVA XAVIER – CFP PARAÍSO. 

  ANDRÉ LUIZ LOPES PORTO – CT GURUPI 

  MÁVIO ANDREY CARVALHO NOLETO – CETEC ARAGUAÍNA 

  MARISTELA SANTOS DE MORAIS – CETEC PALMAS 

  LUCAS RODRIGUES ARAÚJO – CFP TAQUARALTO 
 

Parágrafo Primeiro: O fiscal do Contrato deverá comunicar imediatamente a Gerência 
da Unidade qualquer problema que venha acontecer durante a entrega dos objetos 
adquiridos, com vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes. 
 
Parágrafo Segundo: Ao fiscal administrativo do Contrato 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 ao gestor do contrato. 
  
Parágrafo Terceiro: Ao fiscal administrativo caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após 
o recebimento e conferências dos objetos contratados. 
 
Parágrafo Quarto: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal administrativo 
do Contrato e pelo Gestor do Contrato, de maneira a manter o padrão de qualidade 
previsto para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 



 

57 

 

O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega do 
objeto. 
 
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, 
sem ônus para o SENAI-DR/TO, assistência técnica integral contra defeitos de 
fabricação e montagem, bem como a substituição ou reparo de peças e/ou 
componentes dos objetos que apresentarem defeito, desgastes ou deterioração que não 
seja correspondente a sua utilização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 
notificação. 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os 
documentos necessários ao perfeito entendimento e conservação dos objetos 
contratados, bem como manuais técnicos de operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 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 009/2019 
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 2019. 
 

 
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) 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 SENAI-DR/TO 
 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para os Laboratórios de Automotiva de Motos e 
Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, CT Gurupi, CETEC Palmas e CETEC - 
Araguaína, para atendimento das aulas práticas dos cursos ofertados na área, realizados 
nas dependências do SENAI-DR/TO, na forma de Registro de Preços, conforme segue: 
 

LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 
Elevador Pneumático para 
Motos – Tipo 01 
Marca/modelo: 

16 
R$ R$ 

02 
Elevador Pneumático para 
motos tipo 02 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

03 
Macaco longo Tipo 
Jacaré  
Marca/modelo: 

02 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 

Medidor de pressão da 
bomba de combustível 
analógico 
Marca/modelo: 

03 

R$ R$ 

02 
Multímetro Automotivo 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

03 
Caneta de Polaridade com 
voltímetro 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

04 Multímetro com alicate 05 R$ R$ 

ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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amperímetro 
Marca/modelo:  

05 
Paquímetro Universal 
digital 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

06 
Scanner automotivo PDL 
5500 
Marca/modelo: 

01 
R$ R$ 

07 
Termômetro Portátil 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
 TOTAL 

01 
Micrometro Externo 0-
25mm 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

02 
Micrometro Externo 25-
50mm 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

03 
Micrômetros externo 0-
150mm         
 Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

04 
Micrômetro externo 0-
100mm 0,01mm                            
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

05 
Suporte para micrômetro 
externo até 100mm 
Marca/modelo: 

08 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 

Torquímetro de estalo 
com pontas 
intercambiáveis 40-120nm 
Marca/modelo: 

05 

R$ R$ 

02 
Torquímetro estalo 7 – 35 
kgf/m encaixe ½” 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

03 
Torquímetro estalo 5 – 25 
Nm encaixe 3/8”  
Marca/modelo: 

08 
R$ R$ 

04 
Torquímetro de Estalo 
Marca/modelo: 

06 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 
Alinhador de virabrequim 
Marca/modelo: 

03 
R$ R$ 
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02 
Alinhador de rodas 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

03 
Suporte para motor 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

04 

Suporte universal 
giratório p/ motor e 
câmbio 
Marca/modelo: 

05 

R$ R$ 

05 
Cavalete central 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 
Bancada de serviço 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

02 

Bancada tampo de 
madeira p/ morsa fechada 
com portas 
Marca/modelo: 

08 

R$ R$ 

03 
Bancada  móvel c/ painel 
retrátil e 5 gavetas 
Marca/modelo: 

06 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 06: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 
Máquina de limpeza de 
bico injetor 
Marca/modelo: 

03 
 
 

R$ R$ 

02 

Máquina eletrônica 
limpeza e teste de bicos 
injetores 
Marca/modelo: 

04 

R$ R$ 

03 
Scanner automotivo  
Marca/modelo: 

03 
R$ R$ 

04 
Scanner para motos com 
injeção eletrônica 
Marca/modelo: 

05 
 

R$ R$ 

05 
Lâmpada de Ponto 
Estroboscópica Digital  
Marca/modelo: 

03 
R$ R$ 

06 
Kit Chave de Impacto 
Pneumática 1/2 Pol 
Marca/modelo: 

03 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 07: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 
Balança digital p/ 
refrigeração 100kg     

03 
R$ R$ 
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Marca/modelo:       

02 

Manifold p/ gás ar 
condicionado automotivo 
R12/R134a    
Marca/modelo:     

03 

R$ R$ 

03 
Chaves angular encaixe 
1/2"   
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

04 
Chave impacto manual c/ 
bits 
Marca/modelo: 

07 
R$ R$ 

05 
Cintas p/ anéis pistão 50-
10mm 
Marca/modelo: 

06 
R$ R$ 

06 

Câmera endoscópica 
automotiva (boroscópio) 
Lcd 
Marca/modelo: 

03 

R$ R$ 

07 
Base magnética p/ relógio 
comparador 320mm 800N 
 Marca/modelo: 

04 
R$ R$ 

08 

Relógio comparador 0 - 
10mm com 0,01mm de 
graduação 
Marca/modelo: 

08 

R$ R$ 

09 
Saca polia mini 3 garras 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

10 
Haste magnética flexível 
18pol 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

11 

Medidor diâmetros 
internos (súbito) 50 - 
160mm  
Marca/modelo: 

08 

R$ R$ 

12 

Medidor diâmetros 
internos (súbito) 35 - 
50mm 
Marca/modelo: 

05 

R$ R$ 

13 

Bomba manual de 
pressão e vácuo 3bar com 
14 adaptadores e maleta 
Marca/modelo: 

06 

R$ R$ 

14 

Kit flangeador cortador 
tubos ar condicionado de 
1/8” a ¾” 
Marca/modelo: 

06 

R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 08: R$.............(Por extenso). 

 

LOTE 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 
Chave starter meia lua 10-
12mm 

20 
R$ R$ 
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Marca/modelo: 

02 
Chave starter meia lua 13-
15mm 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

03 
Chave starter meia lua 14-
17mm 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

04 
Chave starter meia lua 11-
13mm 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

05 
Chave starter meia lua 15-
17mm 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

06 
Chave starter meia lua 17-
19mm 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

07 
Chave fenda 3/16x4" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

08 
Chave fenda 5/16x8" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

09 
Chave fenda 1/4x6" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

10 
Chave fenda 1/4x8" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

11 
Chave fenda 1/8x6" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

12 
Chave philips 3/16x4" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

13 
Chave  philips 5/16x8" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

14 
Chave  philips 1/4x6" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

15 
Chave  philips 1/4x8" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

16 
Chave  philips 1/8x6" 
Marca/modelo: 

20 
R$ R$ 

17 
Jogo chave biela 12 peças 
tipo ‘L’  8-19mm 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

18 
Alicate expansor p/ anéis 
de pistão 40-100mm 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

19 
Alicate expansor p/ anéis 
de pistão 80-120mm 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

20 
Alicate trava externa bico 
chato 7pol. 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

21 

Jogos alicates p/ 
abraçadeiras elásticas 
7pçs 
Marca/modelo: 

05 

R$ R$ 

22 Calibre de lâminas 20 15 R$ R$ 
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laminas 0,05-1mm 
Marca/modelo: 

23 
Calibre de raios 1,0 - 
7,0mm 
Marca/modelo: 

05 
R$ R$ 

24 
Espátula chata 18pol 
Marca/modelo: 

10 
R$ R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 09: R$.............(Por extenso). 

 
Prazo de entrega: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 009/2019 SENAI-
DR/TO. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 009/2019 
SENAI-DR/TO. 
 
Garantia mínima e Assistência Técnica: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial 
nº 009/2019 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, 
inclusive o transporte (frete) dos equipamentos até o local de entrega, impostos de qualquer 
natureza e outros encargos e/ou acessórios. 
 
Declaro ciência plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão Presencial nº 009/2019 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 _____/______/2019.  
 
 

 
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. 

 
 


