
 

 

 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 – SENAI/DR-TO 
CARTA CONVITE Nº 001/2019- SENAI/DR-TO  

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

Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
adequação das instalações da Sala de EAD do CT Gurupi, conforme 
condições constantes neste Edital e seus anexos. 

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

Data: 30/04/2019 Horário: 9h (horário Local) 

Local: 
SENAI / CT Gurupi – Situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 
161, Vila Alagoano, CEP: 77.403-170, Gurupi-TO.  

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. 
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KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente da CPL 
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CARTA CONVITE Nº 001/2019 - SENAI-DR/TO 

Modalidade: Convite 

Tipo de licitação: Menor Preço Global 

Data da realização: 30/04/2019 
 

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

Local: SENAI / CT Gurupi – Situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 161, Vila Alagoano, CEP: 
77.403-170, Gurupi-TO. 

 
1. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 
1.1 O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO, torna público que fará realizar licitação, 
na modalidade CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço 
global, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. A Comissão de Licitação 
receberá e procederá a abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS, no 
SENAI / CT Gurupi – situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 161, Vila Alagoano, CEP: 
77.403-170, Gurupi-TO, às 09 horas do dia 30 de abril de 2019. 
 
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser encaminhadas 
até às 18h00 (dezoito horas) do dia 25 de abril 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. 
 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para execução de 
serviços de adequação das instalações da Sala de EAD do CT Gurupi, conforme descrição 
constante do Anexo I – Projeto Básico e demais anexos deste edital.  
 

2.2.    Este edital está composto dos seguintes anexos: 
 
2.2.1.  Projeto Básico - Anexo I; 
2.2.2. Planilha Básica/Quantitativos – Anexo II; 
2.2.3. Planilha Composição do BDI – Anexo III; 
2.2.4. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores - Anexo IV; 
2.2.5. Declaração de Relação de Parentesco – Anexo V; 
2.2.6. Informe Técnico – Anexo VI; 
2.2.7. Cronograma Físico Financeiro – Anexo VII; 
2.2.8. Minuta de Contrato – Anexo VIII; 
2.2.9. Desenho – Anexo IX. 
 
2.3. Será permitida a subcontratação das partes menores dos serviços inerentes à execução do 
objeto deste convite, sob inteira responsabilidade da licitante, levando-se em conta práticas 
usuais adotadas no mercado respeitado o interesse público subjacente a contratação e 
condicionada, obrigatoriamente, à aprovação expressa do SENAI-DR/TO e a demonstração da 
idoneidade do subcontratado por meio da apresentação dos documentos de habilitação 
requisitados nesta licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, fiscal, qualificação 
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técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 
7º da Constituição Federal. 
 
2.3.1 Na hipótese de subcontratação de que trata o subitem 2.2, não poderá ser subcontratado 
licitante que tenha participado do procedimento licitatório, Art. 28 do RLC do SENAI. 
 

3. 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: 
 
3.2.1. Vencedora em licitação anterior 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 Convite; 
 
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; 
 

3.2.9. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente a mais de uma firma licitante; 
 

3.2.10. Que tenha contribuído com a elaboração do Projeto Básico da presente licitação. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO  

 
4.1. Para manifestação nas fases do procedimento licitatório, as licitantes deverão credenciar um 
representante legal, por instrumento público de procuração ou por procuração particular, 
apresentada em original ou cópia autenticada, fora dos envelopes. 
 
4.1.1. 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.  
 
4.1.2. No caso de apresentação de procuração, no referido documento deverá conter os 
poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento 
licitatório em tela. A ausência dos referidos poderes no documento de procuração implicará na 



 

 

 

 
 

impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da empresa e assinar 
atas. 
 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste edital, em 
nome da representada. 
 
4.3. O Proprietário/Sócio da empresa deverá identificar-se com a apresentação do documento de 
identidade em cópia simples e cópia autenticada do Contrato Social.  
 
4.4. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
licitante. 
 
4.5. O não credenciamento de representante implicará na impossibilidade de manifestação nas 
fases do procedimento licitatório, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de 
habilitação e proposta. 

 
4.6. Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 
previstos neste item, a substituição do seu representante junto ao processo. 

 
4.7. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em 
todas as etapas deste convite. 
 
4.8. A participação no presente Convite implica tacitamente, para a licitante, na confirmação de 
aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste termo 
e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase do processo. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL 

 
5.1. As empresas proponentes deverão apresentar os Documentos de Habilitação e Proposta 
Comercial, em envelopes distintos e lacrados, com nome da proponente e que deverão conter 
externamente a indicação do seu conteúdo, do seguinte modo: 
 

ENVELOPE I 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
AO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI-DR/TO. 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 001/2019 SENAI-DR/TO 
PROCESSO Nº 004/2019 SENAI-DR/TO 
EMPRESA: ...................................... 

 

 

ENVELOPE II 
PROPOSTA DE PREÇO 

AO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI-DR/TO. 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 



 

 

 

 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2019 SENAI-DR/TO 
PROCESSO Nº 004/2019 SENAI-DR/TO 
EMPRESA: ...................................... 

 
5.2. A entrega dos Documentos de Habilitação e das Propostas Comerciais deverão ocorrer no 
SENAI / CT Gurupi – situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº 161, Vila Alagoano, 
CEP: 77.403-170, Gurupi-TO, às 09 horas do dia 30 de abril de 2019, a abertura da 
Documentação de Habilitação se fará na mesma data, local e hora supracitados, e das 
Propostas Comerciais se fará após a realização da fase de habilitação, na mesma data, ou em 
outra previamente marcada pela Comissão.  
 
5.3. A Presidente poderá conceder o prazo de 15 minutos de tolerância após o horário marcado 
para recebimento de envelopes. 
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. As licitantes deverão juntar ao envelope I, 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. 
 
6.2.1 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.2.1.1. 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. 
 
6.2.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL 
 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da apresentação 
do Cartão do CGC/CNPJ; 

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

 
6.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei;  
 



 

 

 

 
 

6.2.2.4. 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; 
 
6.2.2.5. 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. 
 
6.2.3 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.2.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 
 

6.2.4 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.2.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 1 (um) atestado de 
capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
executou satisfatoriamente serviço/objeto pertinente e compatível, em características, com o 
objeto aqui especificado. O atestado deverá ser datado, assinado e deverá conter informações 
que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: 
 

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

6.2.4.2. Comprovante de cadastro/registro da empresa junto ao CREA. 
 
6.2.5. DECLARAÇÃO  

 
6.2.5.1 Declaração de Fato Impeditivo e de Menores (conforme modelo Anexo IV). 

 
6.2.5.2. Declaração de Relação de Parentesco (conforme modelo Anexo V). 
 

6.2.5.3. Declaração do licitante enquadrado com microempresa ou empresa de pequeno porte, 
emitida em papel timbrado, com data atual, caso tenha intenção de se beneficiar do 
tratamento diferenciado e favorecido, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06 
ou Certidão da Junta Comercial do ano em vigência. 
 
6.2.5.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e 
empresas de pequeno porte terão o prazo 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. 
 
6.2.5.3.2. O benefício do subitem 6.2.5.3.1, 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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6.2.5.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 

7.  DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1. A proposta comercial deverá ser emitida através de editor de texto eletrônico, em uma via, 
sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 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 obrigatoriamente: 
 
7.1.1 Proposta de preço para a realização dos serviços descritos no Anexo I – Projeto Básico.  
 
7.1.2 Planilha Básica/Quantitativo – Anexo II, preenchida em todos os seus campos com os 
custos unitários e totais, pela composição do preço constante na Proposta de Preços de que 
trata o subitem 7.1.1.      
 
7.1.3 Planilha de Composição do BDI, devidamente preenchida com o detalhamento de seus 
custos unitários de cada item de serviço constante da estrutura do modelo do Anexo III, deste 
edital.   
 
7.1.4. Cronograma Físico-Financeiro, preenchido pelos preços e prazos propostos pelo licitante, 
respeitado os termos do Anexo I – Projeto Básico deste edital.  
 
7.1.5. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico se 
houver.  
 
7.1.6. Número deste instrumento convocatório. 
 
7.1.7. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
marcada para a abertura da sessão. 

 
7.1.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, será considerado como aceito o 
do disposto no item 7.1.7 deste edital.  
 
7.1.8. Deverá ser apresentado um único preço para o objeto licitado.  
 
7.1.9.  Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 

 
7.2 É de inteira responsabilidade do proponente o preço e demais condições apresentadas, 
salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, 
devendo a proposta ser desconsiderada.  
 
7.3 Os preços deverão ser cotados em Reais. 

 
7.4. Os documentos relativos à Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição do BDI deverão ser elaborados e assinados por profissional devidamente 
habilitado nos termos da Lei nº 5.194/66, sob pena de desclassificação. 

 

7.5. A licitante antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente às 

especificações do objeto constante nos Anexos de modo a não incorrer em avaliações 



 

 

 

 
 

incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegadas por motivar eventuais 
pretensões de acréscimo de valores ou desistência. 
 
7.6. 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 do 
fornecimento do objeto da presente licitação.  
 
7.7. A falta de data, declaração ref. o subitem 7.1.9, 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. 

 
8. DOS PROCEDIMENTOS 

 
8.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Ato Convocatório, 
será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global. 

8.2. Caso a proposta melhor classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte 
igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 10 (dez minutos), 
contados da solicitação da Presidente da Comissão de Licitação, na sessão de habilitação e 
julgamento das propostas, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor 
o objeto deste Convite. 

 

8.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada, na forma da subcondição anterior, a Presidente da Comissão de Licitação, 
convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita 
nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado 
sorteio que definirá a ordem de convocação para o encaminhamento da oferta final do 
desempate. 

 

8.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto será 
adjudicado ao licitante com proposta originalmente melhor classificada. 

 
8.4. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a 
decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Ato Convocatório. 

 
8.5. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente 
à reunião de abertura dos envelopes, com poderes para esse fim. 
 
8.6. É facultado à Comissão de Licitação, inverter o procedimento, abrindo primeiramente as 
propostas, classificando as proponentes, e só então abrindo o envelope de habilitação da 
licitante classificada em primeiro lugar. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada 



 

 

 

 
 

e depois de julgados os eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes 
das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a seguinte classificada que 
preencha as condições de habilitação seja declarada licitante vencedora, nas condições de sua 
proposta e termos do edital. 

 
9. DO JULGAMENTO 

 
9.1. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame dos Documentos de 
Habilitação e Propostas Comerciais, caberá o julgamento da obediência às condições aqui 
estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto a possíveis dúvidas ou omissões 
acerca do presente instrumento. 
 
9.2. O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo "menor preço” sob regime de empreitada 
global. 
 
9.3. Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de 
convocação remanescente. 
 
9.4.  No caso de empate, a decisão observará a ordem estabelecida por sorteio realizado pela 
Comissão de Permanente de Licitação. 
 
9.5.  A adjudicação será formalizada em razão do “menor preço” sob regime de empreitada 
global.  
 
9.6. Não serão aceitos, pela Comissão de Licitação, quaisquer documentos que sejam 
encaminhados após a abertura, salvo diligências efetuadas pela própria Comissão, com vistas a 
complementar os autos licitatórios. 
 

10. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 
10.1. 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: 

 
10.2.5. 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.  
 
10.2.6.  Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem de forma significativa o valor 
do preço médio de mercado, obtido através da média de preços consultados.  
 

11. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Somente serão analisados pedidos de impugnação contra este Edital de Licitação, se 
protocoladas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do processo licitatório, 
por escrito, devendo o mesmo ser protocolado na Sede do SENAI -TO, situado na Quadra 104 
Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Palmas-TO. 
 
11.2. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Comissão de Licitação é de 02 
(dois) dias úteis, contados da comunicação do resultado. 

 
11.3. Os eventuais recursos interpostos serão julgados em estrita conformidade com os prazos 
estabelecidos pelo Regulamento de Licitações do SENAI. 
 



 

 

 

 
 

11.4. Os recursos serão dirigidos a Diretora Regional do SENAI-TO por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da 
decisão, pela licitante que se julgar prejudicada, os quais deverão ser protocolados no 
Departamento de Licitações do SENAI-TO. 
 
11.5. 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. 
 
11.6. 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. 
 
11.7. Também não serão reconhecidas às petições que tenham sido encaminhadas por E-mail. 
 
11.8. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.9. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, 
devidamente registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, ou 
ao transcurso da licitação. Entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao bom 
andamento do certame licitatório, poderá ser considerada como incursa no preceito do artigo 
335, do Código Penal, objetivando responsabilizar aquela licitante que assim der causa a tal. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1. As obrigações decorrentes do objeto licitado estão previstas no Projeto Básico – Anexo I 
deste Edital.  
 

13. DAS PENALIDADES 
 
13.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-
lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta 
escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 
Licitação. 
 
13.2. 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. 
 
13.3. 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.  
 

13.4. 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 contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento) desse valor. 

 



 

 

 

 
 

13.5. 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. 
 
13.6. 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. 
 
13.7. 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. 
 
13.8. 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, contado da data do recebimento, pela 
contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
13.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante. 

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

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

 
13.12. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 

14. DOS PAGAMENTOS  
 
14.1. O pagamento será realizado conforme previsto no Projeto Básico – anexo I do edital. 

 

15.  DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. O prazo máximo para execução dos serviços está previsto no Projeto Básico – anexo I do 
edital. 
 

16. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 
16.1. A suspensão de participar em licitação e contratar com o SENAI, poderá ser aplicada 
cumulativamente àqueles que: 
 
16.1.1. Retardarem a execução do Convite; 
 
16.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o SENAI; 
 
16.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 



 

 

 

 
 

17. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
17.1. O SENAI-TO, por despacho da autoridade competente, observadas as razões de 
conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá anular ou revogar a qualquer 
momento a presente licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do Contrato 
ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
18.1 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. 

 
18.2. Devidamente justificado, a presente licitação poderá ser transferida, aumentada ou 
reduzida em suas quantidades, a critério exclusivo do SENAI-DR/TO. 

 
18.3. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, 
com todos os termos e condições deste Edital e de seus anexos. 
 
18.4. 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. 
 
18.5. 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, fone (63) 3229-5742 / 5732, ou diretamente na Comissão 
Permanente de Licitação, endereço na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Palmas-TO, CEP 
77.020-016, até 01(um) dia útil anterior à sessão de abertura dos envelopes de habilitação.  
 
Palmas/TO., 22 de abril de 2019. 

 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Sistema FIETO 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 

01. OBJETO 
 
1.1. O objeto deste Projeto Básico é a seleção de propostas por Menor Preço Global para a 
contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de adequação das 
instalações da SALA de EAD do CT Gurupi. 

 

02. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justificamos a contratação dos serviços e face da necessidade de adequações das 
instalações da Sala de EAD do CT Gurupi. 
 
2.2. Para o pleno funcionamento da sala de aula, será necessário a construção de uma rampa 
de acesso, adequação elétrica, bem como a atualização do sistema de cabeamento estruturado 
que passará a ser alimentado por fibra óptica e não mais por cabo UTP categoria 6. 
 
2.3. Por último será realizada a instalação de uma fachada em ACM com a com iluminação em 
led com a finalidade de harmonizar a sala com a demais estruturas da unidade. 

 

03. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

 INFRA-ESTRTURA EXTERNA (RAMPA DE ACESSO E CALÇADA); 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA; 

 FACHADA. 

 
04. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

4.1. A empresa CONTRATADA deverá prestar o serviço de acordo com as especificações 

contidas neste projeto básico. 
 
4.2. Todos os elementos representados neste Projeto Básico deverão ser considerados para fins 
de elaboração de proposta financeira. 
 
4.3. 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. 
 
4.4.  Os preços deverão ser propostos considerando-se todas as despesas, inclusive o seu 
transporte até o local de execução do serviço, equipamentos de segurança individual, coletiva e 
providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão de obra necessária a 
execução do objeto, quando houver, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, 
impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 
 
4.5.  Antes da abertura do certame, a Licitante poderá examinar o local das dependências do 
CT-GURUPI, acompanhada por funcionário designado pelo SENAI, obtendo para sua própria 
utilização e exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração da 
proposta e eventual celebração do contrato. Todos os custos associados com a visita ao local 
dos serviços, serão arcados integralmente pelas próprias licitantes. Serão inaceitáveis alegações 
futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução e 
a entrega do objeto licitado.  
 



 

 

 

 
 

4.6. A visita poderá ser agendada através do telefone (63) 3311-1151, das 08:00h às 12:00h e 
das 14:00 às 18:00h com a Gerente do CT-GURUPI Núbia Almeida de Oliveira. 
 

05. DO VALOR ESTIMADO 

 

5.1. O preço global básico orçado / estimado para a totalidade dos serviços a serem prestados / 
executados é de R$ 26.717,69 (vinte e seis mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove 
centavos), já inclusos os encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, tendo sido este valor 
apurado em orçamento analítico com base em valores do SINAPI - Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Tocantins referenciado por valores 
praticados no mercado local, aplicando-se um BDI máximo de 26,63% (vinte e seis vírgula 
sessenta e três por cento). 

 
06. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

6.1. O critério de julgamento será do tipo menor preço global. 
 

07. ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO 
 

7.1. A execução dos serviços deverá tomar por base e atender requisitos técnicos e normativos, 
conforme segue:  

a) Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  
 

b) Normas do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;  
 
7.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com esse projeto básico e seus 
anexos: 

 PLANILHA DE PREÇOS;  

 COMPOSIÇÃO DO BDI; 

 CRONOGRAMA;  

 INFORME TÉCNICO;  

 DESENHO DA FACHADA. 
 

08. DA HABILITAÇÃO 
 

8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital de 
Carta Convite. 

 
09. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
9.1. Os documentos relativos à qualificação técnica deverão ser apresentados conforme previsto 
no edital de Carta Convite. 
 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
10.1. O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes, até os 
limites legais. 

11. DOS PRAZOS E LOCAL DE REAÇIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

11.1. O prazo de execução será 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data da assinatura do 
contrato. 
 



 

 

 

 
 

11.2. Durante a vigência da CONTRATO o serviço será acompanhado e fiscalizado por um 
colaborador designado para esse fim. 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. 

 
11.3. Os serviços serão realizados no endereço abaixo: 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/TO: Situado na Rua 
Joaquim Batista de Oliveira Nº 161 – Vila Alagoana - CEP: 77.403-170 – Gurupi - CNPJ: 
03.777.465/0003-03. 

 
12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO 

 
12.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante deposito bancário em conta corrente - 
pessoa jurídica a ser indicada pela CONTRATADA, após o dia 15 do mês subsequente a 
emissão da Nota Fiscal e da Liberação pela Fiscalização. 

12.2. 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. 
 

12.3. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos serviços 
contratados as mesmas condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico. 
 
12.4. 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. 

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

 
12.6. 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 DE SERVIÇO 

 

13.1. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em nome do SENAI – DR / TO, de 
acordo com o pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante abaixo:  

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/TO: Situado na Rua 
Joaquim Batista de Oliveira Nº 161 – Vila Alagoana - CEP: 77.403-170 – Gurupi - 
CNPJ: 03.777.465/0003-03. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1. As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da dotação orçamentária, 
conforme Unidade e Centro de Responsabilidade constantes da tabela abaixo: 
 

SENAI – DR/TO 

UNIDADE CENTRO CONTA 



 

 

 

 
 

 
 

15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 

15.1. A gestora do contrato gerado a partir deste Projeto Básico será a Gerente do CT Gurupi, 
Sra. Núbia Almeida de Oliveira. 

15.2. O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao Objeto deste Projeto 
Básico será o colaborador Candido Ferreira Colino Júnior - Engenheiro Civil. 
 
15.3. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando 
serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com 
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se a Contratada a assegurar e facilitar o 
acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao 
desempenho de sua missão. 

 
15.4. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo 
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento ao SENAI - TO. 

 
15.5. Caberá à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará a gestora do contrato quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do 
seu valor. 

 
15.6. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
 16. DAS OBRIGAÇÕES 

 
16.1. Compete ao Contratante: 

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

 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

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

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

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

 Efetuar o pagamento na forma deste Projeto Básico; 

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

 

16.2. Compete à Contratada: 
 

 A execução da totalidade de todos os serviços descritos ou mencionados neste Projeto 
Básico compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários; 

29.04.01.01 
GURUPI EDUCAÇÃO 

3.03.10.01.01.11 
PJ-Implantação Laboratório 

EAD Gurupi 

3.1.01.06.11.002 
Manutenção e Reparos de 
Bens Móveis e Imóveis-PJ 



 

 

 

 
 

 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, 
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa, quando for o caso; 

 Fornecer toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados receber prévia 
aprovação pelo SENAI - TO que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam 
aos padrões de qualidade e quantidade especificados e adequados; 

 Manter quadro de pessoal suficiente e mão de obra habilitada e compatível com o grau 
de especialização e quantidades dos serviços previstos neste Projeto Básico / Termo de 
Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese 
alguma, qualquer relação de emprego com os Contratantes; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 

 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, 
nos termos da legislação vigente; 

 Fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante, comprovantes de pagamentos aos 
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais / trabalhistas; 

 Providenciar para que os seus funcionários utilizem fardamento compatível com a 
natureza dos serviços e tarefas, bem como EPI’s - equipamento de proteção individual 
previsto pelas normas de segurança do trabalho; 

 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, postura, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais ao desenvolvimento / execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e/ou 
prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais relacionadas com o cumprimento do contrato; 

 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando 
os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total 
responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar 
seus empregados e/ou terceiros em decorrência da execução do objeto do presente 
contrato; 

 Comunicar prontamente ao Contratante qualquer irregularidade relacionada com a 
execução dos serviços; 

 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o 
pleno desempenho de suas atribuições; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados 
com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

 Cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico; 

 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a Contratada 
informar ao SENAI - TO, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de 
renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má 
execução dos serviços ou má qualidade do material; 

 Emitir Fatura / Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, os 
tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os impostos e 
taxas que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato; 

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos bens, 
materiais, equipamentos e pessoas no local dos serviços. 

 



 

 

 

 
 

17. DAS PENALIDADES 
 

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

 
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

 
18.2. São motivos para a rescisão do contrato: 

 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 

II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

III. Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 

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

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

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

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

 
19. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
19.1. Concluídos os serviços, a Contratada solicitará ao SENAI - TO, através da Fiscalização, o 
seu Recebimento definitivo que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias da data da 
solicitação. 
 
19.2. Aceito e aprovado o serviço, o SENAI- TO emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos 
Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada. 

 
20. DA 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 de 
Aquisições de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 

 
21. DAS CONDIÇÕES FINAIS 

 
21.1. Será permitida a subcontratação das partes menores dos serviços inerentes à execução do 
objeto deste Projeto Básico, sob inteira responsabilidade da licitante, levando-se em conta 
práticas usuais adotadas no mercado respeitado o interesse público subjacente a contratação e 
condicionada, obrigatoriamente, à aprovação expressa do SENAI - TO e a demonstração da 
idoneidade do subcontratado por meio da apresentação dos documentos de habilitação 



 

 

 

 
 

requisitados nesta licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, fiscal, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 
7º da Constituição Federal. 
 
21.2. Na hipótese de subcontratação de que trata o subitem acima, não poderá ser 
subcontratado licitante que tenha participado do procedimento licitatório, Art. 28 do RLC do 
SENAI – TO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
ANEXO II 

 
PLANILHA BÁSICA/QUANTITATIVOS 

 

 
Descrição do Orçamento 

      
 B.D.I. 

MÁXIMO  

OBRA: LABORATÓRIO DE EAD SENAI 
LOCAL: GURUPI - TO 
PROP.: SENAI - UNIDADE DE GURUPI/TO 
Área = 39,6 m² 

26,63% 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
 

QUANT  
 PÇ 

UNIT.  
 VLR. 

TOTAL  

1. 
INFRA-ESTRUTURA EXTERNA (RAMPA DE ACESSO, VALETAS E 
CAIXAS DE PASSAGEM) 

        

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m² 
          
1,33  

  
 R$                 
-    

1.2 ATERRO MANUAL DE VALAS m² 
        
14,64  

  
 R$                 
-    

1.3 
LASTRO DE CONCRETO,E=5CM,PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m² 
          
5,76  

  
 R$                 
-    

1.4 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

m² 
        
22,29  

  
 R$                 
-    

1.5 
CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO1:2,7:3 
(CIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L 

m³ 
          
1,98  

  
 R$                 
-    

1.6 
CONTRAPISO CONCRETO E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m² 
          
3,91  

  
 R$                 
-    

1.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA 
PISOS, DUAS DEMÃOS 

m² 
        
55,93  

  
 R$                 
-    

1.8 
TAMPÃO DE FERRO 30X30 SIMPLES CAIXA DE PASSAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO 

und 
          
4,00  

  
 R$                 
-    

1.9 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 
        
25,40  

  
 R$                 
-    

1.10 
REABERTURA DO VÃO DA PORTA DE 90 CM PARA 120 CM DE 
LARGURA E REQUADRAMENTO 

m² 
          
1,00  

  
 R$                 
-    

SUB TOTAL 
 R$                 
-    

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS         

2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 
     
186,00  

  
 R$                 
-    

2.2 
 CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DDR-G 4F -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  m      

120,00    
                      
-    

  
 CONVERSO DE MIDIA GIGABIT  

und 
          
2,00    

                      
-    

2.3 CANALETA C/ADESIVO 32X12 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO und 
          
1,00  

  
 R$                 
-    

2.4 
MANGUEIRA DUTO DN 40 1.1/4" CINZA KANAFLEX - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

m 
     
100,00  

  
 R$                 
-    

2.5 
MANGUEIRA DUTO DN 50 1.1/2" CINZA KANAFLEX - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

  
     
100,00  

  
 R$                 
-    

2.6 
MANGUEIRA DUTO DN 3/4 25MM CINZA KANAFLEX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 
     
100,00  

  
 R$                 
-    



 

 

 

 
 

SUB TOTAL 
 R$                 
-    

3. FACHADA         

3.1 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA TODA 
REVESTIDA EM ACM AZUL, COM MARQUISE DE 120CM E 150CM DE 
AVANÇO COM ILUMINAÇÃO ABAIXO ATRAVÉS DE 4 ARANDELAS 
SOBREPOSTA DE LED E DUAS COLUNAS COM 60CM DE LARGURA 
CADA UMA 

un 
          
1,00  

    

SUB TOTAL 
 R$                 
-    

 
SUB TOTAL DA OBRA 

   
 R$                 
-    

 
B. D. I. 

   
 R$                 
-    

 
TOTAL 

   
 R$                 
-    

      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO III 
COMPOSIÇÃO BDI 

 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO 

      

 

CONTRATO: 
    

 

PROPONENTE: 
    

 

TIPOLOGIA DE OBRA: Construção de Edifícios 

  

      

       

 
 

     

      

      

      

      

      
SIGLA DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA - % ADOTADO - % 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 
 

AC Administração Central 3,00 5,5 4,00   

L Lucro 6,16 8,96 7,40   

DF Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23   

S Seguro Garantia 0,80 1,00 0,80   

R Risco 0,97 1,27 1,27   

I TRIBUTOS         

  ISS(**)(***) Conforme legislação específica   

  PIS Conforme legislação específica   

  COFINS Conforme legislação específica   

  BDI SEM DESONERAÇÃO 20,34 25 22,12   

  Desoneração Alíquota para orçamento com desoneração   

BDI BDI DA OBRA     

      Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU 

Plenário: 
     

 

 

 
  
  

  Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a: % 

           do valor deste tipo de obra e, sobre esta base incide ISS com alíquota de: % 

      

  

Data: 

   

  

Responsável técnico pela elaboração do orçamento: 

  

Nome: 

   

  

Título: 

   

  

CREA: 

         

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades 

habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações 

para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de 

passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se 

pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 



 

 

 

 
 

 ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

   
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, 
Carta Convite nº 001/2019 SENAI-TO, declara que: 
 
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

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

 

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

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

qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, 

especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e 

Situação Econômico-Financeira. 

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

8.443/1992. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

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

(Assinatura) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 SENAI-DR/TO 
CARTA CONVITE Nº 001/2019 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO VI 
INFORME TÉCNICO 

 
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA EAD GURUPI 

LOCAL: GURUPI-TO. 

ÁREA: 39,60 M² 

 

 

I N F O R M E    T É C N I C O 
 

 Serão realizados os seguintes serviços, para implantação da fibra óptica, com caixas de 

passagens e execução da fachada em ACM cor azul. 

 Os serviços de infraestrutura, para construção de rampa de acesso. 

 Caixa de passagens, 

 Pintura com tinta acrílica para calçadas 

 Fornecimento e instalação de pingadeira de chapa de aço galvanizado. 

 Requadramento e instalação de vão de portas de 120 cm de largura. 

 Fornecimento e instalação do cabo de fibra óptico Monomodo DDR-G- 4F 

 Fornecimento e instalação de canaleta c/adesivo 32x12 

 Mangueira Duto DN 40 1 ¼, cinza kanaflex, fornecimento e instalação. 

 Mangueira Duto DN 50 1 ½ cinza kanaflex, fornecimento e instalação. 

 Mangueira Duto DN 25 ¾ cinza kanaflex, fornecimento e instalação. 

 Conversor de Mídia. 

 Confecção e instalação com estrutura metálica toda revestida em ACM azul, com 

marquise de 120 cm e 150 cm de avanço com iluminação abaixo através de 4 arandelas 

sobreposta de LED e duas colunas com 60 cm de largura cada uma. 

O prazo estimado para execução dos serviços será de 30 (trinta dias) para conclusão, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro. 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

ANEXO VII 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

Descrição do Orçamento  B.D.I: .......  %  

OBRA: LABORATÓRIO DE EAD SENAI 
LOCAL: GURUPI - TO 
PROP.: SENAI - UNIDADE DE GURUPI/TO 
Área = 39,6 m² 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

        

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

TOTAL POR ETAPA 

30 DIAS 

1 
INFRA-ESTRUTURA EXTERNA (RAMPA DE 
ACESSO, VALETAS E CAIXAS DE PASSAGEM) 

  100% 

                                       -    

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS   
100% 

 R$                                 -    

3  FACHADA    100% 

 R$                                 -    
VALOR TOTAL S/BDI (R$)                                          -    
VALOPR DO BDI(.....%)    R$                                 -    
VALOR TOTAL  (R$)  R$                                 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 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, estabelecido 
na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Palmas-TO, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.777.465/0001-41, neste ato representado por sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues 
de Paula, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa ..................., 
inscrita no CNPJ sob o n.º..............................., com sede na Rua ............................ 
CEP:.........................., neste ato representado por seu Proprietário, Sr....................................., 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato no 
âmbito do Processo Licitatório nº 004/2019 SENAI-DR/TO, Carta Convite nº 001/2019 SENAI-
DR/TO, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para a execução 
de serviços de adequação das instalações da SALA de EAD do CT Gurupi, conforme anexo I – 
Projeto Básico e demais condições e exigências constantes do Edital do Convite nº 001/2019, 
Processo Licitatório nº 004/2019 SENAI-DR/TO.  
 
Parágrafo Único: Fazem parte do presente contrato, independentemente de transcrição, todos 
os elementos que compõem o Processo de Licitação antes nominado, cujo teor considera-se 
conhecido e acatado pelas partes, inclusive a proposta apresentada pela contratada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
Será permitida a subcontratação das partes menores dos serviços inerentes à execução do 
objeto deste contrato, sob inteira responsabilidade da contratada, levando-se em conta práticas 
usuais adotadas no mercado respeitado o interesse público subjacente a contratação e 
condicionada, obrigatoriamente, à aprovação expressa do SENAI-DR/TO, bem como, a 
demonstração da idoneidade do subcontratado por meio da apresentação dos documentos de 
habilitação requisitados no edital que fundamentou o presente ajuste, especialmente quanto a 
regularidade jurídica, fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o 
cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7º da Constituição Federal. 
 
Parágrafo Único: não poderá ser subcontratado, fornecedor que tenha participado do 
procedimento licitatório, Art. 28 do RLC do SENAI. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços destinam-se ao SENAI – Departamento Regional do Tocantins e serão executados 
no SENAI/CT Gurupi, situado na Rua Joaquim Batista de Oliveira Nº 161 – Vila Alagoana - CEP: 
77.403-170 – Gurupi - CNPJ: 03.777.465/0003-03. 
 
 



 

 

 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR  
O valor deste contrato é de R$ _______________(por extenso), conforme proposta de preços 
vencedora do Convite Nº 001/2019 SENAI-DR/TO. 
 
Parágrafo Único - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo:   
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
O prazo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da 
assinatura deste contrato.  
 

Parágrafo Único: Durante a vigência da CONTRATO o serviço será acompanhado e 
fiscalizado por um colaborador designado para esse fim. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser solicitadas ao seu 
superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
   
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes, até os limites legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO 
A execução dos serviços deverá tomar por base e atender requisitos técnicos e normativos, 
conforme segue:  

a) Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

b) Normas do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 
 
 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES    
 Compete ao Contratante: 
 

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

 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto entregue para imediata 
correção; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição dos 
objeto contratado; 

 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

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

SENAI – DR/TO 

UNIDADE CENTRO CONTA 

29.04.01.01 
Gurupi Educação 

3.03.10.01.01.11 
PJ-Implantação Laboratório 

EAD Gurupi 

3.1.01.06.11.002 
Manutenção e Reparos de 
Bens Móveis e Imóveis-PJ 



 

 

 

 
 

Parágrafo Único: Compete à Contratada: 

 A execução da totalidade de todos os serviços descritos ou mencionados no Projeto 
Básico compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários; 

 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, 
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa, quando for o caso; 

 Fornecer toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados receber prévia 
aprovação pelo SENAI - TO que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam 
aos padrões de qualidade e quantidade especificados e adequados; 

 Manter quadro de pessoal suficiente e mão de obra habilitada e compatível com o grau 
de especialização e quantidades dos serviços previstos no Projeto Básico / Contrato, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço 
ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação 
de emprego com o Contratante; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 

 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, 
nos termos da legislação vigente; 

 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, comprovantes de pagamentos aos 
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais / trabalhistas; 

 Providenciar para que os seus funcionários utilizem fardamento compatível com a 
natureza dos serviços e tarefas, bem como EPI’s - equipamento de proteção individual 
previsto pelas normas de segurança do trabalho; 

 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, postura, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais ao desenvolvimento / execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e/ou 
prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais relacionadas com o cumprimento do contrato; 

 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando 
os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total 
responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar 
seus empregados e/ou terceiros em decorrência da execução do objeto do presente 
contrato; 

 Comunicar prontamente à Contratante qualquer irregularidade relacionada com a 
execução dos serviços; 

 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o 
pleno desempenho de suas atribuições; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados 
com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

 Cumprir os prazos previstos neste contrato; 

 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a Contratada 
informar ao SENAI - TO, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de 
renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má 
execução dos serviços ou má qualidade do material; 



 

 

 

 
 

 Emitir Fatura / Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, os 
tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os impostos e 
taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato; 

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos bens, 
materiais, equipamentos e pessoas no local dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
A gestora do contrato será a Gerente do CT Gurupi, Sra. Núbia Almeida de Oliveira. 
 
Parágrafo Primeiro: O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato será o colaborador 
Cândido Ferreira Colino Júnior - Engenheiro Civil. 
 
Parágrafo Segundo: A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, 
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas 
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se a Contratada a 
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem 
necessários ao desempenho de sua missão. 
 
Parágrafo Terceiro: A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não 
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento ao SENAI - TO. 
 
Parágrafo Quarto: Caberá à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará a gestora do contrato quanto 
ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 
 
Parágrafo Quinto: A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a 
Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO  
O presente contrato fundamenta-se no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e se 
vincula ao edital e anexos do Convite nº 001/2019, constante do Processo Licitatório nº 004/2019 
SENAI-DR/TO, bem como à proposta da Contratada.  
     
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante deposito bancário em conta corrente pessoa 
jurídica a ser indicada pela CONTRATADA, após o dia 15 do mês subsequente a emissão da 
Nota Fiscal e da Liberação pela Fiscalização. 
 
Parágrafo Primeiro: 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 Segundo: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à 
prestação dos serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de 
licitação. 
 



 

 

 

 
 

Parágrafo Terceiro: 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 Quarto: O prazo do parágrafo anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
Parágrafo Quinto: 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 Sexto: As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em nome do SENAI – DR 
/ TO, de acordo com o pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante abaixo:  

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/TO: Situado na Rua 
Joaquim Batista de Oliveira Nº 161 – Vila Alagoana - CEP: 77.403-170 – Gurupi - 
CNPJ: 03.777.465/0003-03. 

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

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

Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega 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 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-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 do item ora contratado. 
 
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 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.  
 



 

 

 

 
 

Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a critério 
do Contratante. 

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

 
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser 
suspenso o direito de licitar com o SENAI-DR/TO por até 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 DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
Nos casos omissos, aplicar-se-á o Código Civil Brasileiro, Código de Defesa ao Consumidor e 
outras legislações pertinentes ao presente feito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: São motivos para a rescisão do contrato: 

a) Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 

b) Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

c) Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 

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

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

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

Parágrafo Segundo: Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos casos 
em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das 
normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA  
Concluídos os serviços, a Contratada solicitará ao SENAI - TO, através da Fiscalização, o seu 
Recebimento definitivo que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias da data da solicitação. 
 
Parágrafo Único: Aceito e aprovado o serviço, o SENAI-TO emitirá o Termo de Recebimento 
Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do pagamento 
pela CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SENAI DR/TO de Aquisições de 
Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de 
Cláusulas Contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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,. 
 

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

Contratante 

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

Contratada  
 

 
 

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

 
Contratada 

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

Contratada  

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome:                                                        Nome: 
CPF:                                                           CPF: 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO IX 
DESENHO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


