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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019-SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019-SENAI-DR/TO  

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

Objeto: 

Aquisição de máquinas e equipamentos para atualização do 
Laboratório de Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento 
das aulas práticas dos cursos ofertados na área, realizados nas 
dependências do SENAI-DR/TO.  
 

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

Data: 30/09/2019 Horário: 09h (horário local) 

Local: 
Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 
34-A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016. 

Endereço 
para retirada 

do Edital: 

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

 
 
 
 

Pregoeira: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senai-to.com.br/
mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço Por Item 

Data da realização: 30/09/2019 
 

Horário: 09h (horário local) 

Local: Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Centro, 
Palmas-TO, CEP 77.020-016. 

 
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 POR ITEM, em sessão pública no endereço: Sede do SENAI-DR/TO, 
situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016, às 
09h do dia 30 de setembro de 2019, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos 
do SENAI, e pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

 
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser 
encaminhadas até às 18h00 (dezoito horas) do dia 25 de setembro de 2019, através de 
correspondência em papel timbrado da empresa pretensamente licitante, dirigida à 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), na sede do SENAI-DR/TO ou pelo e-mail: 
coperli@sistemafieto.com.br. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de máquinas e equipamentos para 
atualização do Laboratório de Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento das 
aulas práticas dos cursos ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, 
conforme condições constantes neste Edital e seus anexos. 
 
2.2.    Este edital é composto dos seguintes anexos: 
2.2.1. Termo de Referência - Anexo I; 
2.2.2. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e 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. 
   
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

                                       
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, exceto consórcio. 

 
3.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da presente licitação a empresa que: 
 
3.2.1. Vencedora em licitação anterior esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do objeto 
que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não tenha 
cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/serviço ou de 
qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada pelo SENAI;  
 

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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3.2.2. Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou 
empregados do SENAI; 
 
3.2.3. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.4. Que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com o SENAI, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 

 
3.2.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
  
3.2.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
 
3.2.7. Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar; 
 
3.2.8. Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do 
artigo 46 da Lei nº 8.443/1992. 
 

4.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1. Deverão ser entregues os seguintes envelopes a Comissão de Licitação: Envelope 01 
– Proposta Comercial; Envelope 02 – Documentação. Os envelopes “Proposta 
Comercial” e “Documentação” deverão ser 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: Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, 
Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016. 
Abertura: 30/09/2019 
Processo Licitatório nº 015/2019 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 
Local: Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, 
Lote 34-A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016. 
Abertura: 30/09/2019 
Processo Licitatório nº 015/2019 SENAI-DR/TO 
Horário: 09h. 
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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 a última página assinada 
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 e total para cada item, bem como valor global da proposta, 
de acordo com o Termo de Referência – Anexo I e Modelo de Proposta de Preço – Anexo V 
deste Edital, expressa em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo duas 
casas decimais, sendo o valor total 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, 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. Indicar modelo/marca, garantia e especificações técnicas detalhadas do 
equipamento/máquina ofertado, sob pena de desclassificação. 
 
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 
mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da 
prestação dos fornecimentos do 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 
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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 – TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Local: Sede do SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, 
Lote 34-A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016. 
Abertura: 30/09/2019 
Processo Licitatório nº 015/2019 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 
 
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;  
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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. QUALIFICAÇÃO E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

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

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

 
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. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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7.1.4. No ato do credenciamento, o representante legal deverá apresentar a Comissão 
Permanente 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. 
 
7.3. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação. 
 
7.4. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de 
uma licitante. 
 
7.5. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, 
a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.6. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lance e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
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 e por um representante de cada licitante presente, desde 
que credenciado.   

   
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. 
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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. 
  
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 licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
  
8.16. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas 
escritas de preço classificadas para esta fase. 
  
8.17. A Pregoeira após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas 
em ordem crescente de menor preço. 
  
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. 
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8.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a Pregoeira realizará 
negociação com as licitantes classificadas remanescentes e proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a 
habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do 
Envelope "II" das classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
 
8.24. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo 
prazo de 30 dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 05 dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
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 
123/06, 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. 
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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 POR ITEM. 
 
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:  
 
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 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. 
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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 

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

 
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, poderão ser aplicadas 
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 
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 do prazo de 
validade da sua proposta de preço, para no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de convocação, assinar o instrumento contratual. O prazo para assinatura poderá ser 
prorrogado, por igual período, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante seu 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SENAI. 
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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; 
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. 

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: 
coperli@sistemafieto.com.br ou pelo fone (63) 3229-5742/5732.   
 
 
Palmas-TO., 10 de setembro de 2019. 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 

SENAI-DR/TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

01. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Termo, a aquisição de máquinas e equipamentos para atualização 
do Laboratório de Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento das aulas práticas 
dos cursos ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO.  
 

02. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O SENAI-DR/TO, vem passando por uma grande transformação nas dependências 
físicas de suas unidades operacionais, para dispor de ambientes adequados visando sempre 
a melhoria contínua de seus serviços com o objetivo de atender toda a demanda da 
Educação Profissional do estado do Tocantins. 

 
2.2. Além de renovar a estrutura física, faz-se necessário à inovação dos Laboratórios onde 
é realizado as aulas práticas dos cursos voltados a diversas modalidades. Nesse caso, 
destaca-se a área de Alimentos / Química e Microbiologia, onde é possível identificar as 
diversas mudanças que esse setor vem ocorrendo no cenário mundial, lançando 
continuamente, novos modelos e ajustando-os com novas tecnologias que desafiam a 
Instituição a acompanhar essas inovações. 

 
2.3. Nesse sentido, justificamos montagem de dois laboratórios sendo um de Alimentos / 
Química e Microbiologia com a aquisição de novos equipamentos, para avançarmos no 
Mercado da Produção Industrial na oferta de Cursos que abranjam a demanda para esse 
seguimento que vem crescendo e necessitando cada vez mais de qualificação da mão de 
obra. 

 
03. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
3.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer os objetos de acordo com as especificações 
contidas no Termo de Referência. 
 
3.2. Todos os elementos representados no Termo de Referência deverão ser considerados 
para fins de elaboração de proposta financeira. 
 
3.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções na proposta, não poderão 
constituir pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração na composição de 
preços unitários. 

 
3.4. Os preços deverão ser propostos considerando-se todas as despesas, inclusive o 
transporte (frete) dos objetos licitados até o local de entrega, impostos de qualquer natureza 
e outros encargos ou acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos objetos 
constantes neste termo. 
 

04. DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS E QUANTITATIVOS 
 

4.1. Das especificações técnicas: 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

01 

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 
MICROPROCESSADOR DIGITAL ATÉ 10 LTS  
 
Controlado por microprocessador e memória Flash, com queda 
de energia e no retorno da mesma os controles retornam onde 
estavam sem interferência do técnico. 
Chave geral na parte traseira do equipamento. 
Cabo de energia: Trifilar PVC (2 fases e 1 terra na carcaça), 
com plug de 3 pinos, NBR NM 243. 
Proteção: Fusível roscável: 3 Amp (220 Vac), 4 Amp (127 Vac). 
Painel frontal em policarbonato. 
Interação através de botões tipo Tactil. 
Leds indicativos de: Sensor 1, Sensor 2 e Aquecimento. 
Sensores tipo PT-100 ou tipo J selecionável via Software, sai 
de fábrica tipo J na plataforma. 
Ajuste de off-set (erro) do sensor: Ajuste de -9,0°C a 20°C. 
Indicação da temperatura display LED 3 Dígitos: de 25,0°C A 
99.9°C E 100°C A 400°C (muda escala automaticamente). 
AQUECIMENTO NA PLATAFORMA: Ajustável de 5°C acima 
da temperatura ambiente até 350°C +/- 10%. 
Tipo de controle: PID, AUTO-TUNING. 
Precisão no controle da plataforma: 0,3°C, sem circulação de 
ar ambiente ao ponto de desestabilizar o controle PID. 
Uniformidade da plataforma: 0,3°C. 
Alimentação: 220 Vac 50/60 Hz. 
Fonte chaveada 85 a 250 Vac não gera EMI, para o sistema 
eletrônico micro processado. 
Potência mínima total: 400 watts. 
Fornecido com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

04 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

02 

AGITADOR MECÂNICO 1, 5 LITROS 
Para uso em laboratório, rotação regulável de no mínimo 170 a 
2000 rpm, haste de aço inox com hélice de pá, alimentação 
bivolt.  
Mandril: Metálico, aperto manual. 
• Alimentação: 220V, 50-60Hz. 
• Potência: 25 W.  
• Peso sem suporte 0,8 Kg.  
• Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC. 
• Grau de proteção: IP43. 
Fornecido com manual de instruções e garantia de fábrica. 

02 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

03 

AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX 
Com pés de silicone que mantêm o equipamento fixo durante a 
agitação. Para agitação de tubos de ensaio, tubos de 
centrífugas, cubetas de colorímetros ou espectrofotômetros, 
pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Rotação 
contínua ou por pressão no receptáculo, controle de rotação 

02 
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analógico, de no mínimo 2.500 rpm e máximo 3.500 rpm, 
gabinete em aço carbono e alumínio, potência de no mínimo 60 
watts, tensão de alimentação 220V. 
Vir acompanhada de manual de instruções e garantia de 
fábrica. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

04 

 
BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 23 MBAR 
 

Sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. 
Filtro na entrada e saída.  
Fornecida com regulador, manômetro e vacuômetro.  
Pressão máxima: 20/25 PSI; Vácuo Máximo: 695 mmHg / 
27"Hg; Rotação Mínima de 60 Hz: 1725 RPM.  
Conexão de vácuo no mínimo de: 1/4. Alimentação bivolt. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

02 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

05 

 
BALANÇA ANALÍTICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 220G 
 
Precisão de 0,1 mg, linearidade de ± 0,2 mg, taxa de tara total, 
com capacidade para efetuar autocalibração, calibração com 
relógio e também calibração a motor com pesos internos. 
Equipada com câmara de pesagem e janelas de acesso à 
câmara (sendo duas laterais, uma superior e uma frontal), pés 
niveladores com nível bolha, display automático (mostrador 
analógico) e com conversor de unidades de medida (g, mg, %, 
pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, 
líquido). Funções de pesagem, contagem de peças e 
porcentagem de acumulação. Diâmetro do prato de 8 cm, 
dotada de conectores para entrada e saída para acoplar 
impressora, alimentação bivolt. Aprovada pelo INMETRO, 
acompanhada de lacre de segurança e selo de verificação 
inicial IPEM. Fornecida com manual de instruções e garantia de 
fábrica. 
 

02 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

06 

BALANÇA SEMI-ANALÍTICA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 330G 
 
Resolução de 0,001 g, taxa de tara total, com capacidade para 
efetuar calibração automática e calibração interna e externa 
com vários pontos utilizando pesos padrão. Equipada com 
gabinete metálico com pintura epóxi, câmara de pesagem em 
acrílico, pés niveladores com nível bolha. Display automático 
(mostrador analógico) e conversor de unidades de medida (g, 
ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, Kg, t, gms, alcatrão, tmr). Funções de 
pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação. 
Prato de pesagem em aço inox 304, com dimensão de até 140 
mm, dotada de conectores para entrada e saída para acoplar 
impressora, alimentação bivolt. Aprovada pelo INMETRO, 

04 
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acompanhada de lacre de segurança e selo de verificação 
inicial IPEM. Fornecida com manual de instruções e garantia de 
fábrica. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

07 

BANHO DUBNOFF MICROPROCESSADO 
 
Tanque em aço inox 304 sem soldas e com cantos 
arredondados;  Construído em fibra de vidro;  Bandeja de aço 
inox removível, com alças e molas reguláveis para acomodar 
todos os tipos de copos, podendo colocar até no mínimo 340 
tubos de ensaio de 13 mm x 100 mm;  Bandejas opcionais para 
25 Erlenmeyers de 25 mL, 16 Erlenmeyers de 50 mL ou 9 
Erlenmeyers de 125 mL;  Motor silencioso com sistema redutor 
incorporado;  Regulagem eletrônica da velocidade de agitação 
mínima entre 30 e 300 ciclos por minutos;  Resistência tubular 
blindada;  Faixa de trabalho entre 5°C acima da ambiente até 
100°C;  Controlador de temperatura micro-controlado com 
duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;  Sensor de 
temperatura tipo Pt 100, encapsulado em aço inoxidável. 
Fornecido com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

02 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

08 

BANHO-MARIA REDONDO COMUM 
Corpo de alumínio com acabamento em epóxi;  
Cuba redonda em aço inoxidável; 
Capacidade mínima de 4 litros e máximo de 10 litros. 
Tipo de Controle: Termostato.  
Faixa de Temperatura mínima: 50 a 175°C.  
Potência: 1200W. Alimentação: 220 V, 50–60 Hz. 
Fornecido com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

04 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

09 

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO 
 
Gabinete externo e interno em chapa de aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi 
texturizada. Estufa dotada de 1 porta com vedação em perfil de 
silicone. Suporte para prateleiras e prateleiras em chapa de aço 
carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi 
texturizada. Resistências aletadas em inox. Isolação: lã de 
vidro. Controlador de temperatura eletrônico digital micro 
processado PID com indicação de 0,1°C e precisão de ± 1,0°C 
internamente. Temperatura de trabalho de ambiente com 
alcance até +200°C. Termostato de segurança contra elevação 
da temperatura interna programável pelo operador. Painel em 
policarbonato com chaves de comando. 
Acessórios inclusos: suporte para termômetro, no mínimo 02 
prateleiras em aço 1020, manual do equipamento.  Nível de 
ruído: 55dB, aproximadamente. Capacidade mínima de: 81 
litros. Alimentação: 220 V ou bivolt; 60 Hz. Cabo de força com 

02 
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dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, 
atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. 
Acompanhar certificado de calibração do controlador e sensor, 
com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração), manual de 
instruções de uso e garantia de fábrica. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

10 

FORNO MUFLA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 16 LITROS 
 
Gabinete interno e externo em chapa de aço tratada, e 
externamente com pintura em epóxi; Isolação e câmara interna 
totalmente em cerâmica refratária de grande durabilidade; 
Porta frontal basculante; Resistências embutidas fabricadas em 
níquel-cromo de grande poder de aquecimento e alta 
durabilidade; Sensor de temperatura tipo K. Respiros frontais e 
superior para eventual saída de gases e descompressão; 
controlador de temperatura micro controlado com display multi 
configurável. Temperatura de trabalho de até 1.200°C 
controlado através de controlador digital microprocessado 
(Sem rampa e display simples). Alimentação 220 Volts / 2.200 
Watts. 
Fornecido com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

 
 
 
 

11 

MANTAS AQUECEDORAS PARA BALÃO DE 500 ML  
 
Com regulador de potência. Internamente confeccionada em 
tecido de fibra de vidro com resistência incorporada. 
Externamente em chapa com pintura epóxi. Permitir a utilização 
a temperatura máxima de 500°C. Potência: 135 Watts. 
Diâmetro mínimo do balão: 86 mm. Alimentação: 220 volts. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 75 LITROS 
 
Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. 
Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a 
norma NR13. 
Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, 
externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de 
silicone para vedação resistente a altas temperaturas. 
Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o 
calor. 
Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em 
tubos de cobre cromado. 
Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e 
correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC. 
Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para 
permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na 
esterilização. 

02 



 

19 

 

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com 
tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, 
e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de 
borracha regulável. 
Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas 
de controle de temperatura e tempo de esterilização, display 
construído com componentes de qualidade e funcionamento 
através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento 
confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o 
tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a 
flexibilidade ao usuário. 
Registro esfera para limpeza e drenagem da água. 
Válvula de Alivio de pressão regulada para atuar com pressão 
igual ou superior a MPTA. 
Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 
127ºC. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

13 

 
CAPELA DE EXAUSTÃO PARA GASES 
Dimensões mínimas: 112 x 65 x 100 cm (L x P x A). Carcaça 
em fibra de vidro de no mínimo 03mm de espessura, 
propriedades como isolante elétrico, térmico, resistência ao 
fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à 
umidade e leveza. Porta em vidro, deslocamento em forma de 
guilhotina, parando em qualquer altura. Iluminação interna 
blindada, grau de proteção IP44, lâmpada de no mínimo 60W. 
Sistema de exaustão com formato aerodinâmico, carcaça em 
fibra de vidro de sucção e recalque, ventoinha plástica, motor 
blindado, eixo revestido em PVC, flange em PVC evitando 
contato dos gases com o motor.  Alimentação 220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADOS DE BANCADA 
 
Para medições exatas de condutividade. Dotado de: gabinete 
ABS contra corrosão; display de cristal líquido em duas linhas 
de 16 caracteres; suporte individual para célula e sensor de 
temperatura; saída para computador tipo USB; sensor de 
temperatura individual em aço inox, permitindo usar o 
equipamento como termômetro; Célula de medição em vidro e 
platina preta.  Mostrar simultaneamente a condutividade e a 
temperatura da solução. Calibração automática.  Verificação de 
defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de 
calibração, informando em caso de problemas.  Alimentação 
bivolt, 50/60 Hz. Medição de condutividade, com compensação 
de temperatura automática em todas as escalas. Faixa de 
trabalho: 0 a 19,999 microSiemens, feito em quatro escalas, 
com seleção automática da faixa de leitura; Precisão: ± 1% 
(fundo de escala); Resolução de 0,1µS. Realizar medição dos 
parâmetros: condutividade, sólidos totais dissolvidos (STD), 
salinidade e temperatura. Vir acompanhado de célula de 
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medição, solução padrão de 1408 uS/cm e manual de 
instruções. Cabo de força com dupla isolação e plugue de três 
pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT 
NBR 14136. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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PHMETROS DE BANCADA  
 
pHmetro de bancada. Faixa de medição de pH: -2 à 20 pH. 
Seleção de Resolução de pH: 0,1/0,01 pH; Precisão relativa de 
pH: 0,05%; Pontos de Calibração: 2; Faixa de medição de mV: 
±199mV; Seleção de Resolução de mV: 1 / 0,1 mV; Precisão 
relativa de mV: 0,01%; Temperatura: -20 à 120°C; Precisão da 
temperatura: 0,1 / 1°C; Precisão da temperatura: 0,08%. 
Resolução e Chech automático dos eletrodos. Calibração 
sonoro de máximo e mínimo. Reconhecimentos de ânions ou 
cátions. Leituras diretas em ppm, molar, %, meg/L. Reconhece 
tampões. Compensação de temperatura: manual/automático. 
Display iluminado: 2 linhas x 16 caracteres; 
Alimentação:110/220 V, (50/60 Hz). Acompanhado de: Manual 
de instruções; Porta eletrodo com braço articulado; Eletrodo 
combinado de pH; Soluções tampão (pH 4,01, pH 7,01 e pH 
10,0). 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 
 
Com fonte de emissão de luz por LED, medição para turbidez 
Nefelométrico e Razométrico. Com dupla fonte de emissão de 
luz por LED.  
- Métodos / Faixas de Medição:  EPA 180.1: 0 - 4000 NTU; ISO-
NEPH(7027): 0 - 150 FNU; ISO-ABSB: 40 - 4000 FAU; IR-
RATIO: 0 - 4000 NTU; EBC: 0 - 24,5 EBC; ASBC: 0 - 236 ASBC; 
WHITE %T: 0 – 100 %T; IR %T: 0 - 100%T 
-  Resolução:  0,001 até 9,999NTU; 10,00 até 99,99NTU; 
100,0 até 999,9NTU; 1000 até 4000 NTU; 
-  Repetibilidade:  ±1% da leitura ou 0,01 NTU 
-  Precisão:  ±2% da leitura mais 0,01 NTU (faixa de 0 a 500 
NTU); ±3% da leitura (faixa de 500 a 1000 NTU); ±5% da leitura 
(faixa de 1000 a 2000 NTU). 
 
-  Condições Ambientais:  Temperatura de -40 a 60°C, 
Umidade de 90% de Umidade Relativa até 30°C; 
-  Entradas:  Teclado com 12 teclas com dupla função e 
retorno sonoro (bip);  
-  Bateria:  04 AA, com indicação de baixa energia; ou 
Conversor bivolt; 
-  Conexão:  RS 232.  Display:  LCD Custom. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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17 

MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO  
 
- Com Calibração de Oxigênio Dissolvido para titulação de DBO 
pelo método Winkle; 
- OD polarografico Faixa / Resolução máxima:  0.00 a 90.0 mg/L 
/ 0.0/0.00; Precisão Relativa:  ± 0.2 
- Saturação:  Faixa / Resolução 0.0 a 600% / 1 /0.1; Precisão 
Relativa: ± 2% 
-  RDO ótico:  Faixa de Medição / Resolução máxima: 0,00 a 
50,00mg/L / 0,1 / 0,01. 
-  Saturação: Faixa / Resolução 0 a 500% / 0,1 / 1; Precisão 
Relativa ± 0,1% até 8,0mg/L, ± 0,2% de 8,0mg/L a 20,0mg/L, ± 
10% de 20 a 50mg/L; Auto-Calibração: Água saturada c/ Ar e 
Ar saturado c/ Água, Titulação Método Winkler p/ Calibração 
DBO Opcional, Manual e Zero; Correção do fator de Salinidade: 
0 a 45 ppt automático; Faixa de Pressão Barométrica: 450 a 
850mmHg (0,592 a 1,118atm); Tipo da Sonda: Polarográfica e 
ótica. 
-  Temperatura: Faixa de medição -5ºC a 55°C; Resolução 
0,1 até 99,9°C e 1,0 acima de 99,9 °C; Precisão Relativa 
± 0,1°C;  
-  Condições Ambientais de Operação: Temperatura: 5 a 45 °C, 
Umidade Relativa: 5 a 85% Não Condensado, Faixa IP: IP  
67, à prova d´água. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA COM LAVA-OLHOS 
Construído em aço 1020, com proteção anticorrosiva e pintura 
epóxi na cor verde. Chuveiro com crivo desmontável medindo 
no mínimo 250mm de diâmetro. Acionamento do chuveiro 
através de válvula do tipo esfera de 1" comandada por haste. 
Lava-olhos com pia de aço inox, com 02 crivos desmontáveis 
em latão cromado acionado por válvula tipo esfera de 1/2" 
comandada por alavanca. Chuveiro com altura de no mínimo 
2100mm. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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DEIONIZADOR DE ÁGUA 
Deionizador de água com leito misto de resina, fabricado em 
plástico pvc branco. Dimensões mínimas: 75 cm de altura e 14 
cm de diâmetro. Com coluna para 100 L/hora. Dotado de "célula 
condutimétrica", com lâmpada para sinalizar a necessidade de 
troca da coluna. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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DESTILADOR DE ÁGUA DO TIPO PILSEN 
Construído em aço inox polido. Dotado de mecanismo de 
desligamento automático em caso de falta de água de 
alimentação. 
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Possuir resistência em aço inox blindado e suporte para fixação 
em aço com tratamento anticorrosivo. Além disso, deve 
apresentar: Controle de nível: Fluxo de água acionado por 
pressostato; Cuba e tampa em aço Inox AISI 304; 
Coluna: Câmaras interna e externa em aço inox AISI 304, 
polido. Produção mínima: (litros/hora) 10 l/h. 
Alimentação: 220V.  
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 407L 
Refrigerador Frost Free Duplex na cor branca, capacidade 
mínima total de armazenamento de 407L. 
Tensão de Alimentação de 220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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CAPELA DE FLUXO LAMINAR – SEGURANÇA BIOLÓGICA   
 
Capela de fluxo laminar classe II, A1, para segurança biológica 
completa. Construída em chapa de alumínio naval com 
tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ; Mesa de trabalho 
construído em aço inox AISI 304; Base com rodízios giratórios 
com freio ; Assoalho removível; Ventilador tipo siroco; Motor de 
1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de 
velocidade; Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de 
proteção ; Filtro tipo HEPA  classe A3,NBR-6401, EU-13 
Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas  
de 0,3 mícron, moldura em alumínio anodisado;  Pré-filtro classe 
G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae 
gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA);  Vidro 
temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce);  Dispositivo de 
segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com 
vidro frontal totalmente fechado. 220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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CENTRÍFUGA COM GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO  
 
Centrífuga com gabinete em plástico injetado, dotada de 
controlador digital microprocessado. 
Sistema de segurança composto por tampa com chave de 
desligamento automático. Display em cristal líquido. 
Timer programável para desligamento automático, com aviso de 
fim de processo. Velocidade de rotação de no mínimo 3500 rpm. 
Capacidade do rotor: cruzetas de no mínimo 8x15mL, cruzetas 
horizontais. Voltagem 110/220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO  
 

Contador de colônias eletrônico, para placas de Petri de até 120 
mm de diâmetro. Dotado de lâmpada circular fluorescente de 
22W e por lupa de aumento de 1,5 vez. Contagem de colônias 
realizada através de circuito eletrônico sensível que garante o 
registro em um contador digital. Base/suporte em poliestireno. 
Voltagem de 110/220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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INCUBADORA REFRIGERADA B.O.D.  
 

Incubadora refrigerada tipo B.O.D., capacidade mínima de 340 
Litros.  Deve possuir gabinete em chapa de aço revestida em 
epóxi eletrostático e construída internamente em material 
plástico. Apresentar: circulação forçada de ar na câmara interna 
e comandos embutidos na parte superior da estufa; controlador 
eletrônico micro controlado de temperatura; sensor de 
temperatura tipo “Pt 100”, com sensibilidade de +- 0,1ºC, 
homogeneidade +- 1,5 ºC; câmara com iluminação automática 
ao abrir a porta; reservatório de água para manter a umidade 
relativa; termostato de proteção para temperatura excessiva. 
Faixa de trabalho entre 3 e 50ºC. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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REFRATÔMETRO ABBE DE BANCADA 
 
•. Ocular com ajuste para focalização;  
• Faixa de medição do índice de refração: 1.300 a 1.700;  
• Faixa de medição em Brix: 0 a 95%;  
• Precisão na medição do índice de refração de ± 0,0002;  
• Valor mínimo de leitura na escala do índice de refração de ± 
0,0005;  
• Valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 
0,25%. 
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MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 
 
Cabeça: Binocular Seidentopf, Inclinação de 30º, Giro de 360º 
com ajuste de dioptria anti-fungo.   Distância Interpupilar: 47-
78mm.   Aumento: 40 à 1600x.    
Ocular: WF 16x. 
Objetivas acromáticas: 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrátil), 
100xS/1.25 (retrátil) (imersão/óleo). 
  Revólver: Quádruplo.   Platina: Quadrada dupla 140x140mm 
graduada com área de trabalho de 50x75mm para 2 lâminas.   
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Condensador: ABBE 1,25 N.A. com diafragma de íris com 
suporte para filtro. 
 Filtro: Verde.   Iluminação: LED 3W de alto brilho com controle 
de luminosidade.   Enfoque: Macro-Micro coaxial com faixa de 
25mm e 0,002mm/divisão, com trava de pré-focalização e 
tensor. 
Alimentação: 100 à 240V (Bivolt Automático). 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 
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MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR DIGITAL 
AUMENTO ATE 1600X LED 
 
Aumento: 40x A 1600x. Tubo Trinocular, 160 Mm, Inclinação 
De Tubo De 30º, Com Rotação De 360º, Ajuste Interpupilar De 
55mm Á 75mm, Ajuste De Dioptria Lado Esquerdo +/- 5. 
Ocular: Wf 10x (18mm) E 16x (11mm). Objetiva Acromática: 
4x, 10x, 40x (R), 100x (R) Oil. Revolver Reverso Porta Quatro 
Objetivas. 
Platina Mecânica 125mm X 115mm, Movimento X 70 Mm, Y 
30 Mm Em Botões Conjugados A Direita, Escala Vernier. 
Condensador Abbe 1.25 Na Com Íris Diafragma, Porta Filtro E 
Movimento Por Pinhão E Cremalheira. 
Focalização: Macrométrico Com Área De Trabalho 13 Mm 
Micrométrico Com Curso De 0,002mm Por Divisão. Macro e 
Micro conjugado em Botões Bilaterais. 
Iluminação: Led. Tensão De Entrada 90vac ~ 240vac 
(Chaveamento Automático). 
Manual De Instruções Em Português. 
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VISCOSÍMETRO DIGITAL 
 
- Gabinete em material plástico ultra resistente base estável 
com três pés niveladores. Display cristal líquido. Faixa de 
medição 100 - 1000.000 mPas. 
- Sensor de temperatura: 0 a 100°C precisão +/- 1°C 
- Precisão de medição 0,5% e precisão de ± 2% do fundo de 
escala. Velocidade ajustável, Spindles em aço inox 316 com 
protetor (guarda leg).  
Alimentação: Bivolt automático 100-240V 50/60 Hz. 
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EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS DIGITAL 
 
- Aplicação: determinação de gordura com pré-extração por 
imersão. Capacidade máxima: 8 provas. Caixa em chapa de 
aço inox AISI 304. Dimensões em mm.: L=560 X P=235 X 
A=534. Peso 25 kg. 
- Extração tipo via úmida através de mergulho no solvente em 
ebulição proporcionando desta maneira menor tempo 
comparada com o método Soxhlet tradicional. Recuperação 
de solvente com porcentagem de 80 a 90. Aquecimento 
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05. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
5.1. O critério utilizado para julgamento das propostas será o de menor preço por item. 
 

06. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues consoante previsto no edital de 
licitação.  

 
07.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

08. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
8.1. O contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes.  
 

09. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS OBJETOS 
 
9.1. A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de Compra.  
 
9.2. O prazo de entrega do objeto será de acordo com a proposta do fornecedor, que não 
poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data do recebimento do 
Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital de licitação 
e minuta de contrato. 

 
9.3. A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 
17h30min, em dia de expediente normal (segunda a sexta). 

 
9.4. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por um 
colaborador designado para esse fim, denominado fiscal administrativo. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
9.5. A entrega dos objetos descritos neste termo deverá ser acompanhada pelo responsável 
administrativo e técnico do contrato, que deverão ser avisados, com antecedência, do dia e 
horário que será entregue o(s) objeto(s), por meio dos contatos abaixo: 

 

através de blocos de alumínio fundido. Controlador eletrônico 
de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo J, para 
temperaturas de trabalho de ambiente +7 a 250ºC, leitura 
digital, sensibilidade de 1ºC. Sistema para elevação das 
provas através de varetas e berço em aço inox AISI 304, para 
cartuchos de celulose. 8 peças berço em aço inoxidável AISI 
304, para acomodação de 8 casulos de celulose. 
-  Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla 
isolação, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e 
NBR 14136. 
- Acompanham 2 fusíveis e manual de instruções. 
1100 watts, 220 volts, 60 hz. 
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 Responsável Técnico: Antônio Nery da Silva Filho – Coordenador Pedagógico da 
Unidade SENAI – CETEC Palmas, telefone: (63) 3229-5673. 
 

9.6. Os objetos contratados deverão ser entregues no endereço abaixo: 
 
RAZÃO SOCIAL: SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
CNPJ: 03.777.465/0002-22 INSC. MUNICIPAL: 121711 
ENDEREÇO: Quadra 201 Norte Avenida, Av. LO-04, Cj. 03, Lote 05  
BAIRRO: Plano Diretor Norte Cidade: Palmas – Tocantins. 
TELEFONE: +55 (63) 3229-5656. 
 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. A dotação orçamentária encontra-se disponível na unidade, centro de 
responsabilidade e conta conforme descrito abaixo:  
 

 Unidade:  29.02.01.01 - Araguaína Educação 

 Centro:  3.03.10.01.01.18. - PJ-Adequação Ambientes Didáticos ARG 

 Conta:  3.2.01.01.03.006 – Máquinas e Equipamentos em Gerais. 
 

11. DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO 
 
11.1. A gestão do contrato ficará a cargo do Gerente de Educação do SENAI Tocantins, Sr. 
EDMUNDO STIEBLER FRANCO NETO e a fiscalização administrativa ficará a cargo da 
colaboradora: FERNANDA FERREIRA DA COSTA – Assistente Administrativa do CETEC – 
Palmas. 
 
11.2. O fiscal administrativo do Contrato deverá comunicar imediatamente ao Gerente de 
Educação qualquer problema que venha acontecer durante a entrega dos objetos 
adquiridos, com vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes.  
 
11.3. Ao fiscal administrativo do Contrato incumbirá o acompanhamento da entrega dos 
objetos, determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias ao regular e 
efetivo cumprimento da respectiva Contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
constatadas, comunicando as mesmas ao gestor do Contrato.  
 
11.4. Ao fiscal administrativo caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após o recebimento e 
conferências dos objetos contratados.  
 
11.5. Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal administrativo do Contrato e pelo 
Gestor do Contrato, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto 
contratado. 
 

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
 
12.1. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 25 do mês. 
 
12.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos objetos, 
em conformidade com o item 4 deste termo de referência.  
 
12.3. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste 
Regional. 
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12.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente ou boleto 
bancário em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos 
contratados, em conformidade com as prerrogativas deste Termo e mediante a 
apresentação dos documentos constantes do item 12.5. 

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

 
a) Certidão Negativa de Tributos Federais; 
b) Certificado de Regularidade de FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica 

Federal - para Pessoa Jurídica. 
 

12.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à prestação dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas 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. DADOS PARA FATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 

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

 CETEC ARAGUAÍNA: 
Razão Social: SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
CNPJ: 03.777.465/0004-94 
Endereço: Avenida Dom Emanuel, Nº 1347 
Bairro: Senador / CEP: 77.813-520 
Cidade: Araguaína – Tocantins. Telefone: +55 (63) 3549-2500 / 3549-2504. 
 

14.  DAS OBRIGAÇÕES  
 
14.1. Compete ao Contratante: 
 

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

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

 Efetuar o pagamento na forma deste termo de referência; 
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 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

 
14.2. Compete a Contratada: 
 

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

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

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 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; 

 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagem, 
seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos 
OBJETOS adquiridos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15. DAS PENALIDADES 

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

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
16.1. A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
16.2. São motivos para a rescisão do contrato: 
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I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

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

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

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

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

 
16.3. 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. 
 

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

18. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
18.1. A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SENAI DR/TO de 
Aquisições de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e 
Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
  

19. DA CONTRATAÇÃO 
 

19.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do processo licitatório 
a serem firmados entre SENAI-DR/TO e o FORNECEDOR serão formalizados através de 
um instrumento Contratual e Pedidos de Compra, observando-se as condições 
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.  
 

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
20.1. A CONTRATADA deverá fornecer todo suporte necessário para a dinamização, 
atendimento e concretização do objeto deste instrumento. 
 
20.2. O SENAI– DR/TO poderá alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer tempo, 
desde que justificado. 
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ANEXO II 
 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE 
MENORES 

 

 

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

 

Ao  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
_________________, por meio de seu representante legal Senhor ______________, 
portador da Cédula de Identidade n° _____________, expedida pelo ____________, inscrito 
no CPF sob o n° _______________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins desta 
licitação, Pregão Presencial nº 013/2019, declara que: 
 
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

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

 

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

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

comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame 

supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade 

Jurídica e Situação Econômico-Financeira. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

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

(Assinatura do representante legal ou proprietário) 

CNPJ da Empresa 

 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 SENAI-DR/TO 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para fins de contratação com o SENAI-TO, que nos quadros 
da empresa _____________________________________________________CNPJ nº 
_______________________INEXISTE vínculo de parentesco por consanguinidade ou por 
afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, 
Assessores e Conselheiros do SENAI Tocantins. 
 
 
Em caso positivo, citar os nomes dos parentes e qual a relação de parentesco: 
 
1º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
2º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
3º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 

 
 
 

Cidade, data. 
 

 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Licitante. 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 
 

MINUTA DO CONTRATO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 SENAI-DR/TO 

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

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – 
SENAI-DR/TO, estabelecido na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Palmas-TO, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.777.465/0001-41, neste ato representado por sua Diretora Regional, 
Sra. Márcia Rodrigues de Paula, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado 
a empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o n.º..............................., com sede na Rua 
............................ CEP:.........................., neste ato representado por seu Proprietário, 
Sr....................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato no âmbito do Processo Licitatório nº 015/2019 SENAI-DR/TO, 
Pregão Presencial nº 013/2019, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a aquisição de máquinas e equipamentos para 
atualização do Laboratório de Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento das 
aulas práticas dos cursos ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-
DR/TO, conforme edital de Pregão Presencial nº 013/2019 SENAI-TO. 
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de 
habilitação, a proposta apresentada pela Contratada e demais documentos que integram o 
processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
A CONTRATADA compromete-se a fornecer o(s) item(ns) especificado(s) abaixo, nas 
condições aqui descritas: 

 

ITEM UNID  ESPECIFICAÇÃO  QUANT. VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

      

Valor Global R$  

 
Parágrafo Único: O preço apresentado pela CONTRATADA será considerado completo e 
abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, frete/transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
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A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 25 do mês. 
 
Parágrafo Primeiro: A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra 
confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira 
interna deste Regional. 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta 
corrente ou boleto bancário em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a 
entrega dos objetos contratados, em conformidade com as prerrogativas deste contrato e 
mediante a apresentação dos documentos constantes no parágrafo terceiro. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 
 

a) Certidão Negativa de Tributos Federais; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica 

Federal - para Pessoa Jurídica. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à 
prestação dos serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas do edital 
de Pregão Presencial nº 013/2019. 
 
Parágrafo Quinto: 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 Sexto: O prazo do parágrafo anterior poderá ser prorrogado a critério do SENAI. 
 
Parágrafo Sétimo: 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 Oitavo: As notas fiscais deverão ser faturadas de acordo com os dados da 
unidade CONTRATANTE, conforme segue: 

 CETEC ARAGUAÍNA: Razão Social: SENAI - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial. CNPJ: 03.777.465/0004-94 
Endereço: Avenida Dom Emanuel, Nº 1347, Bairro: Senador, CEP: 77.813-520 
Cidade: Araguaína – Tocantins - Telefone: +55 (63) 3549-2500 / 3549-2504. 

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

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

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

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

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

 
Parágrafo Nono:  A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
A aquisição será realizada após a formalização do Pedido de Compra.  
 
Parágrafo Primeiro: O prazo de entrega do objeto será de acordo com a proposta do 
fornecedor, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 
data do recebimento do Pedido de Compra, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste contrato. 
 
Parágrafo Segundo: A entrega deverá ser realizada das 09h00min às 11h30min e das 
14h00min às 17h30min, em dia de expediente normal (segunda a sexta). 
 
Parágrafo Terceiro: Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e 
fiscalizado por um colaborador designado para esse fim, denominado fiscal administrativo. 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
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Parágrafo Quarto: A entrega dos objetos descritos neste contrato deverá ser acompanhada 
pelo responsável administrativo e técnico do contrato, que deverão ser avisados, com 
antecedência, do dia e horário que será entregue o(s) objeto(s), por meio do contato abaixo: 

 

 Responsável Técnico: Antônio Nery da Silva Filho – Coordenador Pedagógico da 
Unidade SENAI – CETEC Palmas, telefone: (63) 3229-5673. 
 

Parágrafo Quinto: Os objetos contratados deverão ser entregues no endereço abaixo: 
 
RAZÃO SOCIAL: SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
CNPJ: 03.777.465/0002-22 /INSC. MUNICIPAL: 121711 
ENDEREÇO: Quadra 201 Norte Avenida, Av. LO-04, Cj. 03, Lote 05  
BAIRRO: Plano Diretor Norte / Cidade: Palmas - Tocantins 
TELEFONE: +55 (63) 3229-5656. 

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

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

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

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

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

pela CONTRATANTE decorrente do fornecimento de objetos já 
recebidos; 

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

 
Parágrafo Segundo: Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos 
casos em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma 
das normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA HABILITAÇÃO 
A contratada deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do contrato 
as mesmas condições de habilitação exigidas no edital do certame licitatório.     
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES  
Compete ao Contratante, dentre outras obrigações: 

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

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

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

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

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

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição 
do fornecimento contratado; 
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 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

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

Parágrafo Único: Compete a Contratada, dentre outras obrigações: 
 

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

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

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

 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, taxas, 
fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos OBJETOS adquiridos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR  
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimento interno do SENAI-DR/TO PS. CP. 
01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, 
Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto onerarão verba própria do 
SENAI-TO, consignada em seu orçamento através da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade:                                             
Centro: 
Conta Contábil:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  
A gestão do contrato ficará a cargo do Gerente de Educação do SENAI Tocantins, Sr. 
EDMUNDO STIEBLER FRANCO NETO e a fiscalização administrativa ficará a cargo da 
colaboradora: FERNANDA FERREIRA DA COSTA – Assistente Administrativa do CETEC – 
Palmas. 
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Parágrafo Primeiro: O fiscal administrativo do Contrato deverá comunicar imediatamente 
ao Gerente de Educação qualquer problema que venha acontecer durante a entrega dos 
objetos adquiridos, com vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes. 
  
Parágrafo Segundo: Ao fiscal administrativo do Contrato incumbirá o acompanhamento da 
entrega dos objetos, determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias 
ao regular e efetivo cumprimento da respectiva Contrato, bem como anotar e enquadrar as 
infrações constatadas, comunicando as mesmas ao gestor do Contrato. 
  
Parágrafo Terceiro: Ao fiscal administrativo caberá atestar a(s) nota(s) fiscal(is), após o 
recebimento e conferências dos objetos contratados. 
  
Parágrafo Quarto: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal administrativo do 
Contrato e pelo Gestor do Contrato, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto 
para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 QUARTA -  DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega do objeto 
contratado. 
 
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, 
sem ônus para o SENAI-DR/TO, assistência técnica integral contra defeitos de fabricação e 
montagem, bem como a substituição ou reparo de peças e/ou componentes dos objetos que 
apresentarem defeito, desgastes ou deterioração que não seja correspondente a sua 
utilização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os 
documentos necessários ao perfeito entendimento e conservação dos objetos contratados, 
bem como manuais técnicos de operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou 
questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como 02 (duas) testemunhas abaixo, a 
tudo presente. 

 
Palmas-TO, .. de ......... de 2019. 
 

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

Contratante 

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

Contratada  

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 SENAI-DR/TO. 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL:  

Dados Bancários:  

 
 
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos para atualização do Laboratório de 
Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento das aulas práticas dos cursos 
ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, conforme segue: 
 
 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

01 04 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

02 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

03 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

04 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

05 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

06 04 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

07 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

08 04 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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09 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

10 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

11 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

12 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

13 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

14 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

15 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

16 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

17 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

18 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

19 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

20 04 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

21 04 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

22 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

23 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

24 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

25 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

26 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  
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27 06 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

28 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

29 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

30 02 (Incluir especificação detalhada do 
equipamento ofertado, inclusive 
informando a marca e modelo). 

R$  R$  

 

Valor Global da Proposta: .......................(Por extenso).  
 
Prazo de entrega: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 013/2019 SENAI-
DR/TO. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 013/2019 
SENAI-DR/TO. 
 
Garantia e Assistência Técnica: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 
013/2019 SENAI-DR/TO. 
 
DECLARAÇÕES: 
  
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem 
todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.  
 
Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão Presencial nº 013/2019 SENAI-DR/TO, assumindo total 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente 
proposta de preço. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar à data prevista para abertura do certame. 
 
 
Data _____/______/2019.  
 
 

 
Nome por extenso do Representante Legal da Empresa 

 
Nome da Empresa 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

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


