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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020-SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020-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 prestadora de serviços de jardinagem, 
portaria, limpeza e conservação, com o fornecimento de mão de obra 
e todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços para atender as demandas do SENAI CFP Taquaralto, 
conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus 
anexos. 

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

Data: 20/08/2020 Horário: 09h (horário local) 

Local: 

Sede do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI-DR/TO, situado na Quadra ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 
34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, 
CEP.: 77.020-017. 

Endereço 
para retirada 

do Edital: 

O edital completo deverá ser retirado no site www.senai-to.com.br. Mais 
informações através do e-mail cpl@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. 

Observação: 

Em combate a pandemia do Coronavírus, será obrigatório o uso de 
máscara para a participação da sessão pública de licitação. Cada 
participante deverá trazer sua própria máscara. Caso o representante 
apresente coriza, febre, gripe, tosse, dificuldade para respirar, dor 
muscular, fadiga ou outros sintomas da COVID 19, não poderá 
participar da sessão pública. O SENAI-TO solicita aos fornecedores 
que encaminhem apenas um representante para a reunião, de forma a 
evitar aglomerações. SERÁ ACEITO ENVELOPE VIA POSTAL. 

 
 

Pregoeira: 
 
 
 
 
 
 

 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira  

http://www.senai-to.com.br/
mailto:cpl@sistemafieto.com.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço Global 

Data da realização: 20/08/2020 
 

Horário: 09h (horário local) 

Local: Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 
34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77.020-017. 

 
1. 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 do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública no endereço: situado na Quadra ACSE 1, 
Rua de Pedestre SE 03, Nº 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, 
Palmas-TO, CEP.: 77.020-017, às 09h do dia 20 de agosto de 2020, 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 18h00 (dezoito horas) do dia 17 de agosto de 2020, 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: 
cpl@sistemafieto.com.br. 
 
1.3. O Edital de licitação e seus anexos deverão ser baixados no site: www.senai-to.com.br. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de jardinagem, portaria, limpeza e 
conservação, com o fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços para atender as demandas do SENAI CFP 
Taquaralto, conforme descrição constante do Anexo I – Termo de Referência deste 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 Menores - Anexo II; 
2.2.3. Declaração de Relação de Parentesco – Anexo III; 
2.2.4. Minuta de Contrato – Anexo IV; 
2.2.5. Modelo de Proposta – Anexo V; 
2.2.6. Atestado de Visita – Anexo VI; 
2.2.7. Declaração em caso de não ter realizado a visita – Anexo VII. 
   
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. ESTARÃO IMPEDIDOS de participar desta licitação, direta ou indiretamente:  

mailto:cpl@sistemafieto.com.br
http://www.senai-to.com.br/
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3.2.1. Empregado, Dirigente e/ou Conselheiro do SENAI-TO; 
  
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 e/ou suspensa 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 que estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação 
judicial ou extrajudicial (conforme Lei nº 11.101/2005), dissolução ou liquidação; 
 
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 ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 34-A, Edifício Armando Monteiro 
Neto, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77.020-017. 
Abertura: 20/08/2020 
Processo Licitatório nº 006/2020 SENAI-DR/TO 
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. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01 

 
5.1. Os envelopes de propostas comerciais indicarão ainda em sua parte externa e frontal 
os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL 
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Local: Quadra ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 34-A, Edifício 
Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77.020-
017. 
Abertura: 20/08/2020 
Processo Licitatório nº 006/2020 SENAI-DR/TO 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:............................................. 

 
5.2. 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 todas as páginas assinadas 
pelo representante legal da empresa, e deverão conter:  

 
5.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico se 
houver.  
 
5.2.2. Número deste instrumento convocatório. 
 
5.2.3. Cotação de preço unitário/mensal e total de cada item, de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital e modelo de proposta – Anexo V, expressa em moeda 
corrente nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais, sendo o valor global 
da proposta, também por extenso. 
 
5.2.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação, consoante modelo de 
proposta - Anexo V deste edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.2.5. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
marcada para a abertura da sessão. 

 
5.2.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi 
estabelecido o prazo de validade exigida neste Edital. 
 
5.2.6. Prazo e condições de pagamento conforme estabelecido neste edital. 
 
5.2.7. Deverá apresentar junto a proposta de preço o Atestado de Visita Técnica 
devidamente assinado conforme modelo do Anexo VI ou apresentar Declaração em 
caso de não ter realizado a visita técnica, conforme modelo do Anexo VII.  
 
5.3. 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. 
 
5.4. Uma vez abertos os envelopes, não serão aceitos pedidos de cancelamento ou 
alterações das condições estipuladas neste Edital. 
 
5.5. 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 
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mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da 
prestação de serviço objeto da presente licitação.  
 
5.6. A falta de data, declaração ref. o subitem 5.2.4, 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. 
 
6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 

 
6.1. Os envelopes documentação indicarão ainda 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 ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 34-A, Edifício 
Armando Monteiro Neto, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 
77.020-017. 
Abertura: 20/08/2020. 
Processo Licitatório nº 006/2020 SENAI-DR/TO 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:............................................. 

 
6.2. 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. 
 
6.2.1.  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. REGULARIDADE FISCAL 
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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. DECLARAÇÃO 
 
6.2.3.1. Declaração em papel timbrado da licitante de Inexistência de Fato Impeditivo e 
Inexistência de Menores, nos termos do Anexo II deste edital de licitação.  
 
6.2.3.2. Declaração de Relação de Parentesco, nos termos do Anexo III deste edital de 
licitação. 
 
6.2.4. REGULARIDADE TRABALHISTA 
 
6.2.4.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme 
Lei Federal nº 12.440/2011, dentro do prazo de validade. 
                           
6.2.5. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.2.5.1. Balanço Patrimonial do último exercício social, ou balanço de abertura, no caso de 
empresa recém-constituída, obrigatórios e já apresentados na forma da lei, que comprove 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta; a comprovação da boa situação financeira das 
empresas será apurada mediante a obtenção do índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou 
igual a 01 (um), cuja à apuração dar-se-á por meio da seguinte fórmula: 
 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo        > OU = 1.                                                                             
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo           

 
6.2.5.2. Os índices deverão ser calculados pela licitante e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu 
nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade e apresentar 
resultado maiores que um (>1), sob pena de inabilitação. 
 
6.2.5.3 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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6.2.6. Documentos de Qualificação Técnica 
 
6.2.6.1. 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 prestado de maneira satisfatória, serviço compatível com o objeto 
desta licitação, em original ou cópia autenticada. O atestado deverá ser datado, assinado 
e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do 
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). 

 
7. DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1. 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. 

 
7.1.1. 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. 
 
7.1.2. 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. 
 
7.1.3. Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de 
documento consolidado. 

 
7.1.4. No ato do credenciamento, o representante legal deverá apresentar a Comissão de 
Licitação documento de identificação com foto. 
 
7.2. 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. 

 
7.2.1. Se a licitante enquadrada como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, não credenciar representante legal, mas quiser usufruir do tratamento diferenciado nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006, relativo a regularidade fiscal, deverá apresentar 
Certidão ou Declaração conforme disciplinado no subitem 7.2, fora dos envelopes.  
 
7.3. A ausência de representante devidamente credenciado na sessão pública do pregão 
presencial não excluirá a empresa interessada de participar da licitação, entretanto implicará 
na renúncia: 

 
a) Ao direito de formular lances verbais; 
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b) Ao direito do benefício previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, na hipótese de empate ficto, no caso das microempresas e empresas 
de pequeno porte; e 

c) A manifestar em ata a intenção de recorrer, o que ensejará a decadência de 
eventual direito de recurso. 

 
7.4. 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. 
 
7.5 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
licitante. 
 
7.6. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, 
a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.7. 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. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
8.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por 
membro da Comissão de Licitação. 

   
8.2. 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.  
  
8.3. 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. 
  
8.4. 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.  
  
8.5. 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. 
  
8.6. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização 
da fase de lances verbais. 
  
8.7. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 8.4 e 8.5, não integrarem 
a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
  
8.8. 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. 
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8.9. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, 
para tanto, suspender a sessão pública. 
  
8.10. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
  
8.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
  
8.12. 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. 
  
8.13. 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. 
  
8.14. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 
 
8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará 
no declínio/desistência da licitante da etapa de lances e na manutenção do seu último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.16. Caso não se realizem lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.17. Caso não se realizem lances verbais pelas licitantes selecionadas e a proposta de 
menor preço vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada a licitante, a Pregoeira poderá 
restabelecer a etapa competitiva de lances entre as licitantes remanescentes.  
 
8.18. 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. 
 
8.19. 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. 
 
8.20. 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. 
 
8.21. 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. 
 
8.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas 
intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
 
8.23. Caso seja realizado disputa de lances, e a licitante classificada em primeiro lugar for 
inabilitada, a Pregoeira deverá negociar o preço com a(s) empresa(s) classificada(s) 
remanescente(s), e proceder-se-á à abertura do envelope de habilitação obedecendo a 
ordem de classificação. 
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9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

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

 
9.1.1. 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. 

 
9.1.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, enquadrada 
no subitem 9.1.1 e que declarou que deseja usufruir o direito de preferência, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 
(cinco) minutos após convocada para apresentar sua proposta, situação em que passará à 
condição de primeira colocada. 

 
9.1.3. 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. 

 
9.1.4. 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. 

 
9.1.5. 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. 
 
9.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas 
e empresas de pequeno porte terão prazo, quando solicitado, de 05 (cinco) dias úteis, após 
declarada vencedora, para a regularização da documentação de regularidade fiscal, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. O prazo de 05 dias poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério do SENAI-TO, desde que requerido pelo interessado, 
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 
9.1.7.  O benefício do subitem 9.1.6, não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 
porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  

 
9.1.8. 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. 

 
9.1.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10. DO JULGAMENTO 

 
10.1. 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 GLOBAL. 
 
10.2. 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:  
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10.2.1. 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. 
  
10.2.2. Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem o valor do preço médio 
de mercado, obtido através da média de preços consultados.  
 
11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. 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. 
 
11.4. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar 
instrução complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento. 
 
11.5. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado 
será comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
11.6. 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. 
 
11.7. 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. 
 
11.7.1. Também não serão reconhecidas as petições que tenham sido encaminhadas por E-
mail. 
 
11.8. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, 
devidamente registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, 
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. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas 
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a até 20% (vinte 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-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.  
 

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-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 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 aquisição do item ora contratado. 
 
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, 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.  
 
13.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, 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-DR/TO por até dois anos. 
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13.12. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
14. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 
14.1. A suspensão de participar em licitação e contratar com o SENAI, poderá ser aplicada 
cumulativamente àqueles que: 

 
14.1.1. Retardarem a execução do Pregão; 

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

 
14.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
15.1. 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 do Contrato ou instrumento equivalente, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante pleno 
conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
16.2. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com 
aplicação das disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, 
que determinará sempre o prosseguimento do Certame quando as questões que tiverem 
sido objeto de esclarecimento não configurarem prejuízo para o SENAI e às licitantes. 
 
16.3. 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. 

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

 
16.5. A licitante adjudicada como vencedora do certame será convocada dentro de até 60 
dias após a homologação e adjudicação do objeto da licitação, para assinar o instrumento 
contratual. 
  
16.6. 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 calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) 
desse valor; 
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. 
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16.7. A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder 
o contrato.  
 
16.8. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de vigência do contrato, salvo se 
houver alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, e será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de 
forma inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
16.9. 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. 

 
16.10. 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. 
 
16.11. Os interessados poderão obter maiores informações acerca do presente Edital de 
Licitação, por meio de documento expresso, podendo ser encaminhado pelo E-mail: 
cpl@sistemafieto.com.br ou pelo fone (63) 3229-5742.   
 
 
Palmas-TO, 04 de agosto de 2020. 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 

SENAI-DR/TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl@sistemafieto.com.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

01. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação empresa de 
prestação de serviços de jardinagem, portaria, limpeza e conservação, com o fornecimento 
de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços descritos no presente termo de referência. 
 
1.2. Os serviços serão executados no SENAI CFP Taquaralto, localizado na avenida 
Tocantins, setor Morada do Sol em Taquaralto, Palmas – TO. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O SENAI – DR / TO, ao longo dos últimos anos, vem investindo na estruturação e 
renovação das suas instalações físicas, buscando sempre a excelência na qualidade do 
atendimento das Indústrias e da comunidade em geral. 

 
2.2. Os ambientes operacionais da unidade do SENAI CFP Taquaralto necessitam de 
constante controle de entrada do público e manutenção constante das instalações físicas, 
para garantirmos aos clientes, colaboradores e parceiros um ambiente seguro, limpo e 
assíduo. 
 
2.3. As instalações do SENAI Centro de Formação Profissional - Taquaralto contam com 
área total de 5.454,44 metros quadrados, divididos entre ambientes administrativos, sala de 
reunião, salas de aulas, laboratórios de vestuário, informática, panificação, construção civil, 
elétrica, refrigeração além das áreas de convivências e depósitos que necessita estar 
sempre conservado, limpo e organizado. 
 
2.4. O serviço de limpeza e conservação dos patrimônios do SENAI, deverão acontecer 
diariamente durante todo o funcionamento da unidade escolar. 
 
2.5. O horário de funcionamento da unidade do SENAI CFP Taquaralto é de 06:30 às 22:30 
de segunda a sexta feira e esporadicamente, quando houver algum evento nos fins de 
semana. 
 
2.6. O horário de funcionamento ao público é de 8:00 às 22:00 de segunda a sexta feira. 
 
2.7. A empresa a ser contratada, realizará toda a parte de fornecimento de insumos 
pertinentes ao serviço de limpeza, bem como eventuais substituições de equipamentos 
e acessórios relacionados ao serviço. 
 
2.8. Justifica-se a licitação Menor Preço Global, considerando ser a alternativa mais 
eficiente e eficaz para o SENAI, além de garantir princípio da economicidade, agilizar o 
processo de contratação e facilitar a gestão do contrato. 

    
03. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

 
3.1. Os serviços serão executados, observando os parâmetros e quantidades de postos de 
trabalho conforme abaixo: 
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Nº 
QNT 
DE 

POSTO 
CARGOS JORNADA DE TRABALHO PERÍODO 

01 
03 

(Três) 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

40 (quarenta) horas semanais. Os inícios e 
términos da jornada de trabalho serão 
estabelecidos conforme necessidade do 
SENAI, respeitando o limite de 8 horas diárias 
e 40 horas semanais. 

12 (doze) 
meses 

02 
02 

(Dois) 
Porteiro 

40 (quarenta) horas semanais. Os inícios e 
términos da jornada de trabalho serão 
estabelecidos conforme necessidade do 
SENAI, respeitando o limite de 8 horas diárias 
e 40 horas semanais. 

12 (doze) 
meses 

03 
01 

(Um) 
Jardineiro 

O serviço será executado em 02 (dois) dias 
durante o mês, sendo formalizado com 
antecedência mínima de 48h, respeitando o 
limite de 8 horas por dia trabalhado.  

12 (doze) 
meses 

 
3.2. A especificações dos serviços, materiais e equipamentos estão relacionadas abaixo: 
 
3.2.1. Limpeza e Conservação. 

 
3.2.1.1. Relação de materiais para execução dos serviços de limpeza - As listas a seguir 
são referenciais. A efetiva quantidade de materiais, equipamentos e itens necessários à 
satisfatória execução dos serviços deverá ser calculada pela empresa interessada em 
participar da licitação ao elaborar a planilha de custos. 
 
3.2.1.1.1. Relação mínima de insumos de responsabilidade da CONTRATADA para 
execução dos serviços de limpeza e conservação. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Água Sanitária 

Álcool Etílico 96% 

Álcool Gel 

Balde de PVC 10 litros com alça 

Cera para tratamento de piso 3 em 1 concentrado 

Copo Descartável 200ML 25x100 

Desentupidor de pia 

Desentupidor de vaso 

Desinfetante líquido 

Desodorizado de ar 360 ML 

Detergente neutro Concentrado para limpeza pesada 

Detergente neutro para louças 

Detergente para limpeza de vidros 

Esponja para lavar louças 

Flanela branca para tirar poeira 

Limpador Multiuso desengordurante 

Lustra móveis 
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Mangueira de Jardim ¾ 

MOP úmido de algodão com ponta cortada 340g 

Pá de lixo com cabo de 1 metro 

Pano de chão 

Papel Higiênico para dispense rolo de 300 metros 

Papel Toalha interfolhado 

Papel Toalha em Rolos para dispense 200 metros – Caixa com 6 rolos 

Removedor de cera 

Rodo com duas borrachas para limpeza 

Rodo especial para limpeza de vidro 

Rodo Plástico 60cm  

Sabão em barra 

Sabão em Barra 5und x 200g 

Sabonete para mãos 

Saco de Lixo na cor preta 100 litros embalagem com 100 unidades. 

Saco de Lixo na cor preta 20 litros embalagem com 100 unidades. 

Saco de Lixo na cor preta 50 litros embalagem com 100 unidades. 

Vassoura de Nylon 

Vassoura de pelo 

Vassoura de Teto 

Vassoura para vaso sanitário 

 
3.2.1.1.2. A contratada deverá fornecer os EPI’s a seus empregados, bem como 
equipamentos, utensílios e materiais de consumo em quantidades suficientes à execução 
das atividades, de modo a manter o padrão adequado de apresentação, higiene e limpeza 
da unidade operacional. 
 
3.2.1.1.3. O dimensionamento de máquinas, equipamentos e materiais deve levar em 
consideração aspectos de manuseio (ergonomia, produtividade, qualidade e eficiência. Tais 
itens deverão atender aos requisitos de finalidade (uso em: áreas de circulação, banheiros, 
divisórias, áreas envidraçadas, tampa de mesa, equipamentos de informática, etc.) e serão 
armazenados em local a ser indicado pelo contratante. 
 
Nota: Os materiais de consumo deverão ser de primeira qualidade, aprovados pelo 
Ministério da Saúde e pelo INMETRO, de acordo com a legislação vigente. 
 
3.2.1.2. Características Básicas dos Serviços: Os Serviços compreendem a limpeza e a 
conservação de diversos locais e suas áreas envidraçadas, fazendo uso racional de todos 
os recursos. No caso do consumo de água, adotando medidas concretas para evitar 
desperdício de água tratada, tais como uso preferencial de vassouras para limpar áreas 
externas, e de pano umedecido para sujeiras localizadas. Utilizar equipamentos de água 
pressurizada que consuma o mínimo possível. E no caso de energia elétrica, utilizando 
equipamentos eficientes em caso de consumo de energia, acendendo somente as lâmpadas 
que forem indispensáveis à limpeza do ambiente. Comunicar sobre equipamentos com mau 
funcionamento e/ou danificados, lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em 
reatores de luminárias e mau funcionamento de instalações energizadas. Evitar o uso de 
extensões elétricas, verificando as condições de segurança das mesmas, caso necessário 
seu uso. 
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3.2.1.2.1. Serviços a executar em ÁREAS INTERNAS. 
3.2.1.2.1.1. Diariamente: 

I. Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos prateleiras; 
II. Executar serviço de limpeza de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes 

domissanitário desinfetante duas vezes por dia; 
III. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos cerâmicos de marmorite; 
IV. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas duas vezes por dia; 
V. Abastecer com papéis toalhas e higiênico e sabonete líquido os sanitários quando 

necessário; 
VI. Retirar o pó dos telefones computadores e eletrônicos com flanelas e produtos 

adequados; 
VII. Retirar o lixo duas vezes por dia, acondicionando-o em sacos plásticos removendo-os 

para local indicado pela Contratada; 
VIII. Limpar com pano umedecido de álcool gel bebedouros, mesas e balcões; 

IX. Executar demais serviços considerando à frequência diária. 
 
3.2.1.2.1.2. Semanalmente: 

I. Limpar, atrás dos móveis, armários e arquivos; 
II. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz 

sintético; 
III. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas; 
IV. Limpar e polir todos os metais como válvula, registros, maçanetas, fechaduras e etc; 
V. Limpar espelhos com pano umedecido em álcool duas vezes por semana; 
VI. Executar demais serviços considerando à frequência diária. 
 
3.2.1.2.1.3. Mensalmente: 

I. Limpar forros, paredes e rodapés; 
II. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes e janelas; 

III. Proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 
 

3.2.1.2.1.4. Semestralmente: 
I.     Limpar as caixas de passagens de água pluvial; 

II. Executar serviço de tratamento do piso marmorite removendo os produtos com 
removedor próprio e aplicando impermeabilizante, base seladora e acabamento. 

 
3.2.1.2.2. Serviços a executar em ÁREAS EXTERNAS. 
3.2.1.2.2.1. Diariamente: 

I.       Varrer áreas pavimentadas com exceção dos estacionamentos; 
II. Retirar o lixo duas vezes por dia acondicionando-o em sacos plásticos removendo-

os para local indicado pela contratada; 
III.        Executar demais serviços necessários à frequência diária. 
 
3.2.1.2.2.2. Semanalmente: 

I. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras e 
etc.); 

II. Lavar pisos cerâmicos, mármore, marmorite com detergente; 
III. Retirar papeis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
IV. Executar demais serviços necessários à frequência diária. 
 
3.2.1.2.2.3. Mensalmente: 
I. Varrer áreas pavimentadas incluindo estacionamentos; 
II. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos ante 

embaçantes; 
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III. Proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 
 
3.2.2. Jardinagem: 
3.2.2.1. Relação mínima de equipamentos e insumos de responsabilidade da 
CONTRATADA para execução dos serviços de limpeza e conservação: 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Mangueira de jardim ¾ 

Rastelo para grama 

Tesoura para poda de plantas 

Tesoura para grama 

Colher de Jardinagem 

 
3.2.2.2. Cuidados - Compreendem: 
a) Irrigação, sempre que necessário, e com maior frequência durante o período de estiagem; 
b) Limpeza manual com erradicação de plantas daninhas, removendo folhas e detritos; 
c) Preenchimento de buracos resultantes de retirada de cupinzeiros, formigueiros, corujas 
ou outros animais, utilizando terra de boa qualidade, compactada manualmente; 
d) Recuperação de folhas no gramado, mediante uniformização do perfil do terreno usando 
terra de boa qualidade, adicionada de areia em proporção adequada, livre de torrões, tocos, 
pedras ou plantas daninhas, mantendo-se a concordância com as valetas e canaletas de 
drenagem utilizando gramas em placas, do mesmo tipo da existente no local, justapostas. A 
espessura da camada da terra será de 3 a 3,5 cm; 
e) Alinhamento, concordância e corte do gramado no encontro das canaletas de drenagem, 
calçadas e passeios, guias e sarjetas, caminhos, entradas etc., utilizando ferramentas 
adequadas; 
f) Limpeza geral da área após a execução dos serviços, incluindo canaletas ou sarjeta 
existente na área. 
 
3.2.2.3. Poda do Gramado, Árvores e Arbustos: 
a) A poda de formação é realizada no período de crescimento do vegetal, a fim de moldar e 
direcionar o crescimento da muda/planta. 
b) No caso das árvores, é importante que seja feita a poda para retirada de brotações baixas 
que ocasionam a formação de copa abaixo da altura ideal, bem como dos galhos secos ou 
condenados, brotos ou ladrões, que provoquem má distribuição do peso ou impeçam o 
acesso de ar e luz no interior da copa. 
c) As saias devem ser podadas depois de formadas, de modo a permitir o coroamento com 
enxada. 
d) A poda de limpeza é feita para a retirada de folhas secas, galhos danificados ou 
praguejados, ajudando na boa aparência e nas perfeitas condições fitossanitárias do jardim. 
e) Toda a área gramada deve ser podada. O corte pode ser feito com utilização de máquinas 
manuais, à gasolina, elétricas, ou ainda micro trator, observado que, junto às guias, calçadas 
e canaletas deverá ser executado refilamento do gramado e limpeza das bocas de lobo, se 
necessário. 
f) A grama cortada deverá ser rastelada, juntada e transportada logo após o corte, para o 
local adequado, ficando a Contratada obrigada a reparar quaisquer danos causados, às suas 
expensas. 
g) A retirada, transporte e descarte dos detritos e do material orgânico ficarão sob 
responsabilidade da Contratada, observada a legislação vigente (verificar guias de 
transporte, comprovantes de descarte adequado, aterro regulamentado, etc.). 
 
3.2.2.4. Combate a Pragas e Insetos: 
As plantas devem ser inspecionadas frequentemente para detectar possíveis pragas e 
doenças logo no início de seu aparecimento, solucionando-os o mais rapidamente possível. 
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O uso de agrotóxicos para fins agrícolas em áreas urbanas é proibido, conforme copiado 
abaixo: “Há, no mercado, produtos agrotóxicos registrados pelo IBAMA identificados pela 
sigla “NA” como agrotóxicos de uso Não-Agrícola. Entretanto, tal identificação não significa 
a autorização de sua utilização em área urbana, pois os produtos registrados pelo IBAMA 
apenas podem ser aplicados em florestas nativas, em ambientes hídricos (quando assim 
constar no rótulo) e outros ecossistemas (além de vias férreas e sob linhas de transmissão). 
Dessa forma, a prática da capina química em área urbana não está autorizada pela ANVISA 
ou por qualquer outro órgão, não havendo nenhum produto agrotóxico registrado para tal 
finalidade.” — NOTA TÉCNICA ANVISA de 25/01/2010 disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4e11490047457fa48b44df3fbc4c6735/nota+t%
C3%A9cnica+agro.pdf?MOD=AJPERES. 
A Contratada deverá empregar somente produtos inseticidas, fungicidas, formicidas, 
herbicidas, moluscicidas, nematicidas, acaricidas, bactericidas, reguladores de crescimento, 
abrilhantador de folhas e outros produtos de origem química ou biológica, de boa qualidade, 
e aprovados pela ANVISA. 
A Contratada, e não a Contratante, deverá determinar e fiscalizar o uso de EPI’s por seus 
funcionários, durante a execução de todas as suas atividades, responsabilizando-se 
exclusivamente pelas penalidades impostas por qualquer órgão fiscalizador. 
 
3.2.2.5. Erradicação química de plantas daninhas: 
A erradicação química visa eliminar a vegetação daninha somente em locais em que o corte 
mecânico com a utilização de ferramentas manuais não seja possível, ou ocasionaria a 
destruição de pisos ou revestimentos, por exemplo. 
Os produtos a serem utilizados deverão, até o momento de sua preparação e aplicação, 
estar contidos em suas embalagens (lacradas e identificadas com seus rótulos), conforme 
fornecidos pelos fabricantes, devendo ser armazenados de acordo com as instruções dos 
mesmos. 
A quantidade de mistura (caldo) a ser preparada, deve ser suficiente para utilização imediata, 
não devendo ser armazenada para uso posterior, sendo seu descarte em local adequado de 
acordo com as informações do fabricante e disposições legais pertinentes. 
A Contratada deverá remover a vegetação morta e efetuar a limpeza no local. 
 
3.2.2.6. Combustíveis e lubrificantes: 
A contratada deve fornecer todos os combustíveis e lubrificantes necessários aos 
equipamentos utilizados na execução dos serviços. 
 
3.2.3. Portaria: 
3.2.3.1. Atividades: 
3.2.3.2. Atender ligações telefônicas internas e externas, anotando e transmitindo recados 
ou prestando informações solicitadas; 
3.2.3.3. Realizar a distribuição das chaves dos ambientes da Unidade, conforme 
procedimento interno; 
3.2.3.4. Realizar o controle de acesso dos clientes/alunos, seguindo as regras de acesso as 
áreas da piscina e/ou curso; 
3.2.3.5. Zelar pela segurança e guarda do patrimônio móvel e imóvel das instituições; 
3.2.3.6. Receber volumes e correspondências, comunicando ao destinatário a chegada dos 
mesmos para a devida retirada; 
3.2.3.7. Realizar o controle de acesso de entrada e saída de veículos na instituição, 
conforme política interna homologada; 
3.2.3.8. Acionar e desarmar o alarme da unidade, conforme política interna; 
3.2.3.9. Acionar os órgãos de segurança pública, visando manter a segurança do local e 
tratamento de possíveis ocorrências; 
3.2.3.10. Cumprir e fazer cumprir normas, regulamentos, programas institucionais, 
procedimentos de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. 
 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4e11490047457fa48b44df3fbc4c6735/nota+t%C3%A9cnica+agro.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4e11490047457fa48b44df3fbc4c6735/nota+t%C3%A9cnica+agro.pdf?MOD=AJPERES
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3.2.4. Ambientes e tamanhos: 
 

Nº SETORES TAMANHO m² 

01 Bloco Administrativo 523,60 

02 Bloco Pedagógico 891,54 

03 Bloco Operacional 630,58 

04 Bloco de Apoio 124,31 

05 Estacionamento 1.054,45 

06 Grama 2.229,96 

TOTAL 5.454,44 

 
3.2.5. Relação mínima de máquinas, equipamentos e acessórios de responsabilidade da 
CONTRATADA para execução dos serviços relacionados acima: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT 

1 
Enceradeira com escova de 500mm 220v – com disco removedor 
de pelo, de nylon e feltro para polimento 

Unidade 1 

2 

Kit de limpeza (mop) com 4 peças 

Unidade 2 

01 Balde 30 litros; 

01 Placa sinalizadora “Piso molhado”; 

01 Cabo telescópico 1,40m; 

01 Carro com balde espremedor. 

3 Máquina de Cortar Grama Unidade 1 

4 Escada escalável de 10 degraus Unidade 1 

5 Rede de proteção jardinagem Unidade 1 

 
3.3. A proposta deverá indicar: 
 
3.3.1. Planilha de custos e formação de preços com base em norma coletiva de trabalho do 
local onde os serviços estão sendo prestados, aplicável à categoria envolvida na contratação 
e devidamente indicada na proposta. 
 
3.3.2. Os salários pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora. 
 
3.3.3. Valor mensal cobrado pela prestação dos serviços, conforme o modelo de proposta 
comercial (Anexo V). 
 
3.3.4. Recomenda-se aos interessados em participar desta licitação, realizar visita técnica 
no local em que os serviços serão executados, examinando peculiaridades e demais 
detalhes, tomando ciência das características do local, eventuais particularidades para a sua 
execução, e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até 48 horas antes 
da data da realização da licitação. 
 
3.3.5. A visita técnica para conhecimento pleno da área de execução dos serviços é 
facultada ao licitante e, quando realizada, deverá ser agendada previamente com a unidade 
operacional pelo telefone: (63) 3225-1800. 

 
3.3.6. As empresas licitantes que realizarem a visita na unidade receberá o atestado de 
visita emitido por um representante do SENAI conforme Anexo VI. 

 
3.3.7. As empresas que optarem por não realizar a visita técnica, deverão apresentar junto 
a proposta de preço DECLARAÇÃO conforme modelo previsto no Anexo VII. 
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04. DAS DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

4.1. Na elaboração da proposta de preço, a licitante deverá considerar ainda: 
 
4.1.1. Foguista(as), cobertura de férias e/ou limpador(es) de vidros, quando necessário. 
 
4.1.2. Que a contratada observará e responsabilizar-se-á por todas as obrigações 
constantes em acordo/convenção coletiva de categoria pertinentes à prestação dos serviços 
objeto desta licitação. 

 
4.1.3. A Contratada indicará um preposto devidamente orientado para: 
 

 Acompanhar os serviços respondendo pela direção e orientação de seus 
empregados; 

 Exercer a supervisão periódica, no mínimo semanalmente, a fim de manter o serviço 
em condições satisfatórias; 

 Prover o material de consumo e tomar outras providências que se fizerem 
necessárias para o bom andamento dos serviços. 
 

4.1.4. A Contratada fornecerá: 
 

 Uniformes, calçados e crachá de identificação para os empregados que vieram a 
prestar os serviços, em quantidade adequada para troca dos uniformes, permitindo 
que os mesmos estejam sempre limpos. 

 Demais materiais e equipamentos conforme previstos no subitem 3.2. 
 

05. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
5.1. A contratação em referência será regida sob a égide no Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAI. 
 

5.2. A contratação não gera para o SENAI-DR/TO qualquer vínculo de natureza trabalhista 
ou previdenciária referente aos empregados e prepostos da contratada, respondendo 
exclusivamente a empresa contratada por toda e qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória 
por eles proposta, bem como pelo resultado delas. 
 

06. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
6.1 . O critério utilizado pela comissão para o julgamento das propostas será o de menor 
preço global. 
 

07. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital 
de licitação, sob pena de inabilitação. 
 

08. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1. Os documentos de qualificação técnica deverão ser apresentados conforme previsto no 
edital de licitação, sob pena de inabilitação. 
 

09. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes, até os 
limites legais. 

 
10. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

 
10.1. O valor da mensalidade referente aos serviços prestados será reajustado anualmente 
conforme os parâmetros estabelecidos por Acordo/Convenção e/ou dissídio coletivo, sendo 
que este quando assim ocorrer, deverá ser justificado pela contratada via carta ou e-mail. O 
reajuste do contrato deve ser acrescido mediante alteração vinda da terceirizada 
(contratada). 
 

11. PRAZOS E LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
11.1. Os insumos necessários para a execução do serviço de limpeza deverão ser 
disponibilizados a partir do momento do início da prestação do serviço. 
 
11.2. Os serviços serão realizados após a formalização do Pedido de Compras. 

 
11.3. O serviço de jardinagem será executado após formalização do pedido de compras e 
cronograma com antecedência mínima de 48 horas de antecedência. 

 
11.4. A nota fiscal deverá ser enviada ao contratante entre o dia 15 e o dia 20 de cada 
mês. Sendo o vencimento todo dia 15 do mês subsequente.  

 
11.5. Durante a vigência do contrato a prestação de serviços será acompanhada e 
fiscalizada por um colaborador designado para esse fim. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser solicitadas à Gestora 
do contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
11.6. Os serviços serão executados no endereço abaixo: 

 Avenida Tocantins, Setor Morada do Sol, Quadra 09, Número 06A 
Taquaralto, Palmas-Tocantins CEP 77.066-044. 

 
12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
12.1. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser emitidas entre os dias 15 a 20 de cada 
mês após a formalização do pedido de compras. 
 
12.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE SERVIÇO, em conformidade com o item 
deste termo de referência. 

 
12.3. A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste 
Regional. 

 
12.4. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da empresa CONTRATADA, até o dia 15 do mês subsequente à prestação do serviço, 
em conformidade com as prerrogativas deste Termo de Referência. 

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

 Certidão Negativa de Tributos Federais; 

 Certificado de Regularidade do FGTS. 

 Comprovante de pagamento dos funcionários, incluindo encargos e tributos. 
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12.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas neste Termo de 
Referência. 
 
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. DOS DADOS DE 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 cada pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante abaixo:  
 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CFP Taquaralto 
CNPJ: 03.777.465/0007-37, INSC. MUNICIPAL 2398932. Endereço: Avenida 
Tocantins, Setor Morada do Sol, Quadra 09 Número 06A Taquaralto, Palmas 
Tocantins CEP 77.066-044. 

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
14.1. As despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações 
orçamentárias, conforme Unidade, Centro de Responsabilidade e conta especificadas 
abaixo: 
 

UNIDADE CENTRO CONTA 
29.06.01.03 – TAQUARALTO 
GESTÃO 

3.07.10.01.01.01 – GESTÃO 
DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

3.1.01.06.10.002 – SERV. 
LIMP. CONSERV. – PJ 

29.06.01.03 – TAQUARALTO 
GESTÃO 

3.07.10.01.01.01 – GESTÃO 
DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

3.1.01.06.12.002 – SEG. E 
VIGILÂNCIA. – PJ 

 
15. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 
15.1. A Gestora do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SENAI – CFP 
Taquaralto será a gerente de unidade: PATRÍCIA REBELO VAZ. 
 
15.2. O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao objeto deste 
Termo de Referência será o colaborador Técnico Administrativo do CFP Taquaralto: LUCAS 
RODRIGUES ARAUJO. 

 
15.3. O Fiscal deverá comunicar à Gestora, qualquer problema que venha acontecer 
durante a execução da vigência do contrato. 

 
15.4. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA. 
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15.5. O fiscal do contrato deverá comunicar à Gestora qualquer problema que venha 
acontecer durante a entrega do serviço contratado, com vista ao alinhamento cabível sem 
prejuízo para as partes. 
 
15.6. Ao fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega dos objetos, determinando à 
empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do 
respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando 
as mesmas a sua gerência. 

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

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

 
15.9. Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pela Gestor, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
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 serviços de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços contratados; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos serviços prestados para 
imediata correção; 

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

 Efetuar o pagamento na forma deste termo de referência. 

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

16.2. Compete a Contratada: 
 

 Caberá a contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste termo de referência: 

 Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório comercial junto ao 
fiscal do contrato, durante a vigência do contrato, bem como indicar por escrito o 
nome e telefone do responsável para contato; 

 Designar, formalmente, um profissional para representa-la junto à contratante 
(preposto), respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelo seu 
pessoal. Ficando claramente definido que os prestadores de serviços 
disponibilizados para execução do contrato estarão subordinados hierarquicamente 
a este profissional: 

 O preposto (representante legal da empresa que responde pela empresa em relação 
ao contrato) poderá ser um empregado da empresa, encarregado, gerente ou 
proprietário, que manterá contato direto com a contratante, visando resolver 
problemas que por ventura venham surgir no dia a dia;  

 O preposto será responsável por: 
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1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados nas 
dependências da contratante, garantindo o cumprimento das atividades, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização; 

2. Registrar e controlar diariamente as assiduidade e pontualidade dos 
empregados, inclusive repondo os faltantes; 

3. Estar sempre em contato com o fiscal do contrato da contratante, adotando as 
providências pertinentes para correção das falhas detectadas; 

4. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
5. Cuidar da disciplina. 

 

 Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas. 

 Manter seu cadastramento e documentações discriminadas abaixo devidamente 
atualizados para efeito de pagamento: 
1. CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
2. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS; 
3. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO 

ENCARGOS E TRIBUTOS. 
 

 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a contratante, não implicando a 
atividade de fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
contratada inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação para 
contratar com esta instituição, em especial no que se refere ao recolhimento dos 
impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao recolhimento do 
ISSQN, durante a vigência do contrato e possíveis prorrogações, as quais são de 
natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer 
natureza; 

 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente, fornecendo mão de obra qualificada necessária e indispensável à 
sua perfeita execução, mantendo os serviços mesmo em estado de greve da 
categoria, por intermédio de esquema de emergência; 

 Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas despesas de instalações, testes, 
seguros, laudos, encargos sociais e legais, honorários, multas, obrigações 
trabalhistas, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, vestimenta, 
treinamento, segurança e assistência médico hospitalar dos trabalhadores 
envolvidos nas atividades contratadas, bem como todos os dispêndios judiciais ou 
extrajudiciais, salários, seguro de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vale 
refeições, vale transportes e outras despesas que porventura venha ser criadas e 
exigidas pelo governo incidentes sobre a prestação dos serviços; 

 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando candidatos com idade não inferior a 18 anos, portanto atestando boa 
conduta e demais referências, atestado médico comprovando sua sanidade física e 
mental e atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse 
da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos empregados, necessários à 
perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus para a contratante, inclusive 
quando ao uso dos EPI´s e prevenção de incêndio nas áreas de atuação; 

 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual – 
EPI’s de acordo com a legislação vigente, não repassando custos aos seus 
empregados; 
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 A empresa contratada deverá fornecer uniformes no início da prestação dos serviços, 
sem qualquer adicional para a contratante, sempre que apresentar defeitos ou 
desgastes. São itens constantes dos uniformes no mínimo: 

1. 02 (duas) camisetas ou camisas de malha 100% algodão, mangas curtas com 
logotipo da contratada e escrita “À SERVIÇO DO SENAI” em letras azuis na 
altura do peito; 

2. 02 (duas) calças, confeccionadas em tecido Brim, com logomarca da 
empresa; 

3. 01 (um) par de sapato (EPI) adequado à função; 
4. Crachá de identificação; 
5. Os Equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados pela contratada será 

de inteira responsabilidade da mesma, inclusive os controles de entrega. 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, dos 
regulamentos e normas disciplinares internas; 

 Manter disciplina nos locais de serviços, substituindo, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após notificação, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam considerados, pela contratante, inconveniente ou 
insatisfatório; 

 Substituir, incontinente, qualquer empregado alocado no serviço ora contratado que 
não se encontre em situação trabalhista perfeitamente regularizada ou que 
porventura venha a se colocar em situação trabalhista irregular; 

 No caso de ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento 
mensal o valor correspondente ao número de horas ou minutos não atendido, sem 
prejuízo das demais sanções legais e contratuais; 

 Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, por 
intermédio de seu preposto/encarregado (ou outro funcionário designado), 
assegurando-lhes o cumprimento e todas as determinações trabalhistas e 
previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda as responsabilidades civil, penal, 
criminal e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento dessas 
medidas, inclusive questões relacionadas à seguro de vida conforme convenção, 
acordo ou legislação específica e cada caso; 

 Emitir o comunicado de acidente de trabalho (CAT), em formulário próprio do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), em caso de eventual ocorrência de acidente 
com seus empregados nas dependências da contratante; 

 Cumprir os postulados legais vigentes na esfera federal, estadual e/ou municipal, 
quanto à segurança e medicina do trabalho, assumindo todos os ônus de infração; 

 Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, todas as 
providências necessárias no sentido de preservar a contratante, e mantê-la a salvo 
de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza; 

 Realizar às suas expensas e apresentar os comprovantes dos exames médicos 
admissionais, demissionais e periódicos, atestando sua sanidade física e mental; 

 Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 
empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos. Os 
empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de 
antecedência do pagamento; 

 Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer atividade estranha 
ao objeto deste contrato, inclusive particular do seu relacionamento com seus 
empregados, decorrentes de vínculo empregatício; 

 A CONTRATADA será responsável pela conservação dos móveis, equipamentos e 
utensílios da CONTRATANTE, devendo repor, por sua conta, aqueles que forem 
danificados ou extraviados por sua culpa, na mesma espécie e no mesmo número, 
no prazo por esta fixado; 
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 A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 
à CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram 
de danos previstos no item anterior; 

 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; 

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

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

 
17. DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

17.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no edital de licitação e minuta de 
contrato. 
 
18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

18.1. A empresa contratada deverá apresentar, nos termos do artigo 27 do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SENAI prestação de garantia, equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato.  
 
18.2. A licitante vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a garantia 
contratual, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

 Caução em dinheiro, a ser realizada mediante a depósito no Banco do Brasil, a 
ser restituída conforme previsto em contrato, atualizado pela caderneta de 
poupança; 

 Fiança bancária, observando a disciplina detalhada do contrato, emitida por 
empresa financeira autorizada a operar pelo Banco Central e expedir cartas de 
fiança. Não será aceita fiança fidejussória, emitida por instituição não bancária; 

 Seguro garantia, observando a disciplina detalhada do contrato. 
 

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
19.1. A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
19.2. São motivos para a 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 a 
CONTRATANTE; 

 Supressão, por parte da CONTRATANTE, de objetos 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 de objetos já recebidos; 

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

 

19.3. 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. 
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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. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
21.1. O SENAI poderá alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer tempo, desde 
que justificado. 
 
21.2. A empresa contratada deverá fornecer todo suporte necessário para a dinamização, 
atendimento e concretização do objeto deste instrumento. 
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ANEXO II 

 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE 
MENORES 

 

 

Palmas (TO), ...... de .......................de 2020. 

 

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 005/2020, Processo Licitatório nº 006/2020 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 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 006/2020 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 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 Empregados, 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

 

 
ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

MINUTA DO CONTRATO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 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, estabelecido na Quadra 
ACSE 1, Rua de Pedestre SE 03, Nº 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Plano Diretor 
Sul, Palmas-TO, CEP.: 77.020-017, 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 006/2020 SENAI-DR/TO, 
Pregão Presencial nº 005/2020 SENAI-DR/TO, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objeto contratação de empresa prestadora de serviços de 
jardinagem, portaria, limpeza e conservação, com o fornecimento de mão de obra e todos 
os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços para atender as 
demandas do SENAI CFP Taquaralto, conforme condições estabelecidas neste instrumento, 
no Edital do Pregão Presencial nº 005/2020 SENAI-DR/TO e na proposta de preço 
apresentada pela contratada como se transcrito fosse. 
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de 
habilitação, a proposta apresentada pela Contratada e demais documentos que integram o 
processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
A CONTRATADA compromete-se a fornecer o(s) serviço(s) especificado(s) abaixo, nas 
condições estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

ITEM QNT DE 
POSTO 

CARGOS JORNADA DE 
TRABALHO 

PERÍODO VLR UNIT. VLR TOTAL 

       

Valor Global R$ 

 
Parágrafo Primeiro: Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos de qualquer 
natureza (impostos, taxas, encargos trabalhistas e sociais) devido aos poderes públicos 
federais, estaduais e municipais, bem como as demais despesas relacionadas à execução 
contratual, de modo que a Contratada se compromete a saldá-las, por conta própria, nos 
prazos e formas previstas na legislação permite. 
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Parágrafo Segundo: Os preços contemplam ainda: 

 
1. Foguista (as), cobertura de férias e/ou limpador (es) de vidros, quando necessário; 
2. Obrigações (por parte da Contratada) constantes em acordo/convenção coletiva de 

categoria pertinentes à prestação dos serviços objeto deste contrato; 
3. Indicação de um preposto devidamente orientado para: 

3.1. Acompanhar os serviços respondendo pela direção e orientação de seus 
empregados; 

3.2. Exercer a supervisão periódica, no mínimo semanalmente, a fim de manter o 
serviço em condições satisfatórias; 

3.3. Prover o material de consumo e tomar outras providências que se fizerem 
necessárias para o bom andamento dos serviços. 

4. Fornecimento de: 
4.1. Uniformes, calçados e crachá de identificação para os empregados que 

vieram a prestar os serviços, em quantidade adequada para troca dos 
uniformes, permitindo que os mesmos estejam sempre limpos; 

4.2. Demais materiais e equipamentos conforme previstos no edital de licitação 
acima mencionado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 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 QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
O valor da mensalidade referente aos serviços prestados será reajustado anualmente 
conforme os parâmetros estabelecidos por Acordo/Convenção e/ou dissídio coletivo, sendo 
que este quando assim ocorrer, deverá ser justificado pela contratada via carta ou e-mail. O 
reajuste do contrato deve ser acrescido mediante alteração vinda da terceirizada 
(contratada). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS 
Os insumos necessários para a execução do serviço de limpeza deverão ser disponibilizados 
a partir do momento do início da prestação do serviço. 
 
Parágrafo Primeiro: Os serviços serão realizados após a formalização do Pedido de 
Compras. 
 
Parágrafo Segundo: O serviço de jardinagem será executado após formalização do pedido 
de compras e cronograma com antecedência mínima de 48 horas. 
 
Parágrafo Terceiro: A nota fiscal deverá ser enviada ao contratante entre o dia 15 e o 
dia 20 de cada mês. Sendo o vencimento todo dia 15 do mês subsequente.  
 
Parágrafo Quarto: Durante a vigência do contrato a prestação de serviços será 
acompanhada e fiscalizada por um colaborador designado para esse fim. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas à Gestora do contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
Parágrafo Quinto: Os serviços serão executados no endereço abaixo: 
 

 Endereço: Avenida Tocantins, Setor Morada do Sol, Quadra 09, Número 06A, 
Taquaralto, Palmas-Tocantins CEP 77.066-044. 

 



 

34 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser emitidas entre os dias 15 a 20 de cada mês após 
a formalização do pedido de compras. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE SERVIÇO, em 
conformidade com o objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Segundo: A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido 
confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira 
interna deste Regional. 
 
Parágrafo Terceiro: Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta 
corrente em nome da empresa CONTRATADA, até o dia 15 do mês subsequente à 
prestação do serviço, em conformidade com as prerrogativas deste contrato. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos, em vigência na data do pagamento de cada nota fiscal: 

 CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 

 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS; 

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO 
ENCARGOS E TRIBUTOS. 

 
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 de SERVIÇO deverão ser faturadas em nome do SENAI 
– DR/TO, de acordo com cada pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante 
abaixo:  
 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CFP Taquaralto 
CNPJ: 03.777.465/0007-37 INSC. MUNICIPAL 2398932. Endereço Avenida 
Tocantins, Setor Morada do Sol, Quadra 09, Número 06 A, Taquaralto, Palmas 
Tocantins, CEP 77.066-044. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações orçamentárias, 
conforme Unidade, Centro de Responsabilidade e conta especificadas abaixo: 
 

UNIDADE CENTRO CONTA 

29.06.01.03 – TAQUARALTO 
GESTÃO 

3.07.10.01.01.01 – 
GESTÃO DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

3.1.01.06.10.002 – 
SERV. LIMP. 
CONSERV. – PJ 
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29.06.01.03 – TAQUARALTO 
GESTÃO 

3.07.10.01.01.01 – 
GESTÃO DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

3.1.01.06.12.002 – SEG. 
E VIGILÂNCIA. – PJ 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
A Gestora do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SENAI – CFP Taquaralto será 
a gerente de unidade: PATRÍCIA REBELO VAZ. 
 
Parágrafo Primeiro: O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao 
objeto deste Termo de Referência será o colaborador Técnico Administrativo do CFP 
Taquaralto: LUCAS RODRIGUES ARAUJO. 
 
Parágrafo Segundo: O Fiscal deverá comunicar à Gestora, qualquer problema que venha 
acontecer durante a execução da vigência do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as 
obrigações assumidas por parte da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto: O fiscal do contrato deverá comunicar à Gestora qualquer problema que 
venha acontecer durante a entrega do serviço contratado, com vista ao alinhamento cabível 
sem prejuízo para as partes. 
 
Parágrafo Quinto: Ao fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega dos objetos, 
determinando à empresa contratada as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
constatadas, comunicando as mesmas a sua gerência. 
 
Parágrafo Sexto: Ao fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após o recebimento e 
conferências dos objetos entregues. 
 
Parágrafo Sétimo: O acompanhamento e recebimento dos objetos contratados ficarão a 
cargo do Fiscal. 
 
Parágrafo Oitavo: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pela Gestora, de 
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao CONTRATANTE dentre outras obrigações: 

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços contratados; 

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

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos serviços prestados para 
imediata correção; 

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

 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
Parágrafo Único: Compete a CONTRATADA dentre outras obrigações: 
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 Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório comercial junto ao 
fiscal do contrato, durante a vigência do contrato, bem como indicar por escrito o 
nome e telefone do responsável para contato; 

 Designar, formalmente, um profissional para representa-la junto à contratante 
(preposto), respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelo seu 
pessoal. Ficando claramente definido que os prestadores de serviços 
disponibilizados para execução do contrato estarão subordinados hierarquicamente 
a este profissional; 

 O preposto (representante legal da empresa que responde pela empresa em relação 
ao contrato) poderá ser um empregado da empresa, encarregado, gerente ou 
proprietário, que manterá contato direto com a contratante, visando resolver 
problemas que por ventura venham surgir no dia a dia;  

 O preposto será responsável por: 
1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados nas 

dependências da contratante, garantindo o cumprimento das atividades, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização; 

2. Registrar e controlar diariamente as assiduidade e pontualidade dos 
empregados, inclusive repondo os faltantes; 

3. Estar sempre em contato com o fiscal do contrato da contratante, adotando 
as providências pertinentes para correção das falhas detectadas; 

4. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
5. Cuidar da disciplina. 

 

 Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas; 

 Manter seu cadastramento e documentações discriminadas abaixo devidamente 
atualizados para efeito de pagamento; 

1. CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
2. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS; 
3. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO 

ENCARGOS E TRIBUTOS. 
 

 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a contratante, não implicando a 
atividade de fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
contratada inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação para 
contratar com esta instituição, em especial no que se refere ao recolhimento dos 
impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao recolhimento do 
ISSQN, durante a vigência do contrato e possíveis prorrogações, as quais são de 
natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer 
natureza; 

 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente, fornecendo mão de obra qualificada necessária e indispensável à 
sua perfeita execução, mantendo os serviços mesmo em estado de greve da 
categoria, por intermédio de esquema de emergência; 

 Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas despesas de instalações, testes, 
seguros, laudos, encargos sociais e legais, honorários, multas, obrigações 
trabalhistas, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, vestimenta, 
treinamento, segurança e assistência médico hospitalar dos trabalhadores 
envolvidos nas atividades contratadas, bem como todos os dispêndios judiciais ou 
extrajudiciais, salários, seguro de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vale 
refeições, vale transportes e outras despesas que porventura venha ser criadas e 
exigidas pelo governo incidentes sobre a prestação dos serviços; 
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 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando candidatos com idade não inferior a 18 anos, portanto atestando boa 
conduta e demais referências, atestado médico comprovando sua sanidade física e 
mental e atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse 
da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos empregados, necessários à 
perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus para o contratante, inclusive 
quando ao uso dos EPI´s e prevenção de incêndio nas áreas de atuação; 

 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual – 
EPI’s de acordo com a legislação vigente, não repassando custos aos seus 
empregados; 

 A empresa contratada deverá fornecer uniformes no início da prestação dos serviços, 
sem qualquer adicional para o contratante, sempre que apresentar defeitos ou 
desgastes. São itens constantes dos uniformes no mínimo: 

1. 02 (duas) camisetas ou camisas de malha 100% algodão, mangas curtas com 
logotipo da contratada e escrita “À SERVIÇO DO SENAI” em letras azuis na 
altura do peito; 

2. 02 (duas) calças, confeccionadas em tecido Brim, com logomarca da 
empresa; 

3. 01 (um) par de sapato (EPI) adequado à função; 
4. Crachá de identificação. 
5. Os Equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados pela contratada será 

de inteira responsabilidade da mesma, inclusive os controles de entrega; 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, dos 
regulamentos e normas disciplinares internas; 

 Manter disciplina nos locais de serviços, substituindo, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após notificação, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam considerados, pelo contratante, inconveniente ou 
insatisfatório; 

 Substituir, incontinente, qualquer empregado alocado no serviço ora contratado que 
não se encontre em situação trabalhista perfeitamente regularizada ou que 
porventura venha a se colocar em situação trabalhista irregular; 

 No caso de ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento 
mensal o valor correspondente ao número de horas ou minutos não atendido, sem 
prejuízo das demais sanções legais e contratuais; 

 Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, por 
intermédio de seu preposto/encarregado (ou outro funcionário designado), 
assegurando-lhes o cumprimento e todas as determinações trabalhistas e 
previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda as responsabilidades civil, penal, 
criminal e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento dessas 
medidas, inclusive questões relacionadas à seguro de vida conforme convenção, 
acordo ou legislação específica e cada caso; 

 Emitir o comunicado de acidente de trabalho (CAT), em formulário próprio do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), em caso de eventual ocorrência de acidente 
com seus empregados nas dependências da contratante; 

 Cumprir os postulados legais vigentes na esfera federal, estadual e/ou municipal, 
quanto à segurança e medicina do trabalho, assumindo todos os ônus de infração; 

 Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, todas as 
providências necessárias no sentido de preservar o contratante, e mantê-la a salvo 
de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza; 

 Realizar às suas expensas e apresentar os comprovantes dos exames médicos 
admissionais, demissionais e periódicos, atestando sua sanidade física e mental; 
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 Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 
empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos. Os 
empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de 
antecedência do pagamento; 

 Não utilizar as dependências do CONTRATANTE para qualquer atividade estranha 
ao objeto deste contrato, inclusive particular do seu relacionamento com seus 
empregados, decorrentes de vínculo empregatício; 

 A CONTRATADA será responsável pela conservação dos móveis, equipamentos e 
utensílios do CONTRATANTE, devendo repor, por sua conta, aqueles que forem 
danificados ou extraviados por sua culpa, na mesma espécie e no mesmo número, 
no prazo por esta fixado; 

 O CONTRATANTE fica, desde logo, autorizado a descontar, de qualquer pagamento 
à CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram 
de danos previstos no item anterior; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 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; 

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

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA – 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 dos objetos implicará, a cada ocorrência, 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total 
do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 
 
Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por 
período superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que 
após o 20º dias de atraso, o SENAI terá direito de recusar a execução ou entrega da 
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicada a 
perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste 
contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, o contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAI, observando a ordem de classificação da licitação e as 
mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a 
entrega dos objetos.  
 
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo 
administrativo, poderão elas ser compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao 
Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do item anterior ou, 
inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela contratante, ou, ainda sendo este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a contratada será notificada a 
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recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contado da data do recebimento, pela contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou 
cobradas judicialmente.  
 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a 
critério do Contratante. 
 
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu 
critério. 
 
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá 
ser suspenso o direito de licitar com o SENAI por até dois anos. 
 
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 PRIMEIRA –  DA HABILITAÇÃO 
A contratada deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do contrato 
as mesmas condições de habilitação exigidas no edital do certame licitatório.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO  
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: São motivos para a rescisão do contrato: 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

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

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

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

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

 

Parágrafo Segundo: Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos 
casos em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma 
das normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
A CONTRATADA deverá passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SENAI-DR/TO de 
aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA 
A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de R$ _______ 
(_________), na modalidade de _____________________, correspondente a 10% do valor 
total do Contrato.   
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Parágrafo Primeiro: A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto do Edital.   
 
Parágrafo Segundo: No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
 
Parágrafo Terceiro: Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo 
CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução 
contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que tiver sido notificada.  
 
Parágrafo Quarto: Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com 
referência ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria 
providenciar e do valor das mesmas.   
 
Parágrafo Quinto: Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de 
todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, inclusive, após a comprovação do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 
(trinta) dias da solicitação da CONTRATADA.  
 
Parágrafo Sexto: Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta 
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, e sua extinção se 
comprovará pelo recebimento do objeto do contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital de Licitação e seus anexos, bem 
como na legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 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 02 (duas) testemunhas abaixo, a 
tudo presente. 

 
Palmas-TO, .. de ......... de 2020. 
 

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

Contratante 

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

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

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 SENAI-DR/TO 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de jardinagem, portaria, limpeza 
e conservação, com o fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços para atender as demandas do SENAI CFP 
Taquaralto. 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL:  

Dados Bancários:  

 
Prezada Comissão de Licitação, 
 
A empresa ...................................................inscrita no CNPJ sob nº...........................sediada 
à ......................................................................vem, por meio desta, apresentar sua 
PROPOSTA COMERCIAL para execução dos serviços conforme descrito no referido edital, 
consoante segue: 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
Discriminação do serviço 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo  

C Nº de meses de execução contratual  

D Tipo de Serviço (mesmo serviço com característica distinta)  

Nota: Deverá ser elaborada uma planilha para cada tipo de serviço. 
 
Mão de obra vinculada à execução contratual 

1 Salário normativo da categoria profissional  

2 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

3 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

4 Sindicato vinculado  

 
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de hora extra  

G Intervalo intrajornada  

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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H Outros (especificar)  

Total da Remuneração  

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios mensais e diários Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cestas básicas etc.)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

Total dos Benefícios mensais e diários  

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente 
pago pelo empregado). 
 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

Total de Insumos diversos  

Nota: Valores mensais por empregado. 
 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 

4.1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A INSS  

B SESI OU SESC  

C SENAI OU SENAC  

D INCRA  

E Salário educação  

F FGTS  

G Seguro acidente do trabalho  

H SEBRAE  

Total da Remuneração  

Nota (1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos 
pela legislação vigente. 
Nota (2): Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
 
Submódulo 4.2 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13º Salário  

B Adicional de férias  

Subtotal  

C Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário e adicional de férias  

Total de 13º Salário e adicional de férias  

 
Submódulo 4.3 

4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento maternidade  

B Incidência do submódulo 4.1 sob afastamento maternidade  

Total de afastamento maternidade  

 
Submódulo 4.4 

4.4 Provisão para rescisão Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado  

B Incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado  
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D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado  

Total de provisão para rescisão  

 
Submódulo 4.5 

4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente Valor (R$) 

A Férias  

B Ausência doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição  

Total do custo de reposição do profissional ausente  

 
QUADRO RESUMIDO – MÓDULO 4 

4 Módulo 4 – Encargos Sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS  

4.2 13º Salário + Adiciona de férias  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5 Custos de reposição do profissional ausente  

4.6 Outros (especificar)  

Total de Insumos diversos  

 
MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos indiretos, tributos e lucros % Valor (R$) 

A Custos indiretos   

B Tributos   

B1 Tributo federais (especificar)   

B2 Tributos estaduais (especificar)   

B3 Tributos municipais (especificar)   

B4 Outros tributos (especificar)   

C Lucro   

Total de custos indiretos, tributos e lucro   

Nota (1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 

 
QUADRO RESUMIDO  

Mão de obra vinculada à execução contratual Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 
outros) 

 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A + B + C + D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL MENSAL  

 
Modalidade de Garantia Contratual, caso vencedora do certame: 
 

 Caução em Dinheiro 

 Fiança Bancária 

 Seguro Garantia 
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DESCRIÇÃO VALOR % 

Insumos de Mão de Obra 
(Módulo: 1 + 2 + 4) 

R$  

Insumos de Equipamentos 
(Módulo: 3 + 5) 

R$  

Total  100% 

 

Observações: 
A cotação do ISS deverá refletir o percentual do município onde será prestado o serviço. 

 
 

Planilha de Preço 

 

Nº 
QNT DE 
POSTO 

CARGOS JORNADA DE TRABALHO PERÍODO 
VALOR 
UNIT. 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

01 03 (três) 
Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

40 (quarenta) horas semanais. Os 
inícios e términos da jornada de 
trabalho serão estabelecidos 
conforme necessidade do SENAI, 
respeitando o limite de 8 horas 
diárias e 40 horas semanais. 

12 (doze) 
meses 

R$  R$  

02 02 (dois) Porteiro 

40 (quarenta) horas semanais. Os 
inícios e términos da jornada de 
trabalho serão estabelecidos 
conforme necessidade do SENAI, 
respeitando o limite de 8 horas 
diárias e 40 horas semanais. 

12 (doze) 
meses 

R$  R$  

03 01 (um) Jardineiro 

O serviço será executado em 02 
(dois) dias durante o mês, sendo 
formalizado com antecedência 
mínima de 48h, respeitando o limite 
de 8 horas por dia trabalhado.  

12 (doze) 
meses 

R$  R$  

 
 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$________________(algarismo e extenso). 
 

CONDIÇÕES: 
 
Do prazo de execução: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 005/2020 
SENAI-DR/TO. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 005/2020 
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, os tributos de qualquer natureza (impostos, taxas, encargos 
trabalhistas e sociais) devido aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, 
bem como as demais despesas relacionadas à execução contratual, de modo que 
nos comprometemos a saldá-las, por nossa conta, nos prazos e formas previstas na 
legislação pertinente. 

 
 Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial nº 005/2020 SENAI-DR/TO, assumindo 
total responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas 
na presente proposta de preço. 
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 Declaro que cumpriremos todas as obrigações e requisitos descritos no edital 
assumindo responsabilidade integral pela realização dos serviços. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar à data prevista para abertura do certame. 
 
Data _____/______/2020.  
 

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. 
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Pregão Presencial nº 005/2020 SENAI-DR/TO 

 
__________________________, representante do SENAI, atesta para fins de participação 
do Pregão Presencial 005/2020, que o Sr. ____________________________, portador da 
cédula de identidade RG nº ________________, representante da empresa 
___________________, esteve no SENAI CFP Taquaralto, situado na Avenida Tocantins, 
Setor Morada do Sol Quadra 09 Número 6 A Palmas - TO, objeto da presente licitação, 
tomando conhecimento das condições locais, com a seguinte característica principal: 
 
 

Nº DESCRIÇÃO TAMANHO m² 

01 Bloco Administrativo 523,60 

02 Bloco Pedagógico 891,54 

03 Bloco Operacional 630,58 

04 Bloco de Apoio 124,31 

05 Estacionamento 1.054,45 

06 Grama 2.229,96 

TOTAL 5.454,44 

 
 
 
 
 

 
Palmas, ____ de ____________ de 2020. 

 
 
 

______________________________________ 
Identificação da Unidade 

  

ANEXO VI 
ATESTADO DE VISITA 
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DECLARAÇÃO EM CASO DE NÃO TER REALIZADO A VISITA 

(emitida pela licitante – usar papel timbrado) 
 

Pregão Presencial 005/2020 SENAI-DR/TO 
 
 

Ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 
 
____________________________________________, inscrita no CNPJ _____________, 
declara, sob as penas da Lei, através de representante legal o(a) Sr.(a)_______________, 
devidamente registrado no CPF _______________, que assume todos os riscos envolvidos 
e quaisquer ônus decorrente da execução do serviço, independentemente de ter  a vistoria 
na unidade do SENAI CFP Taquaralto, situado na Avenida Tocantins, Setor Morada do Sol  
Quadra 09 Número 6 A Palmas – TO, bem como atenderá a todos os requisitos elencados 
no edital e anexos e que formará proposta comercial contemplando, integralmente, os 
requisitos identificados neste pregão. 
 
 
 

Cidade, dia, mês e ano. 
 
 

______________________________ 
(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal) 

  
Carimbo da Empresa com CNPJ 

 
 
 

Obs.: O presente modelo deverá ser seguido na íntegra, sem inclusões, exclusões e 
alterações. 

ANEXO VII 
 


