EDITAL Nº 023/2017
CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 633617
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento Regional
do Maranhão, adiante designado simplesmente SENAI/DR-MA, com sede na Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, CEP: 65060-645, São Luís - MA, está promovendo
Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para REGISTRO
DE PREÇO, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e com observância
às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1. OBJETO
1.1.

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço visando a eventual Aquisição
de Equipamentos de Metal Mecânica para reestruturar a base tecnológica do curso
técnico de Metal Mecânica e atender as necessidades dos Centros de Educação
Profissional e Tecnológica do SENAI/DR-MA, nas quantidades e características exigidas,
conforme descrito no ANEXO II.

1.2.

O Sistema de Registro de Preços tem como objetivo manter o registro de propostas
vantajosas para atendimento às necessidades e conveniências do SENAI/DR-MA.

1.3.

O SENAI/DR-MA não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores, podendo
realizar licitação específica para a aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em
igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

2. ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV
V

-

ANEXO VI

-

Termo de Referência;
Especificação do Objeto;
Proposta de Preços Padronizada;
Carta de Credenciamento;
Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de
Conhecimento dos Termos do Edital;
Minuta da Ata de Registro de Preço.

3. DA SESSÃO DE ABERTURA
3.1.

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preço deverão
ser entregues fechados e separados até às 09h00min do dia 29 de setembro de
2017, no 1º andar do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, CEP: 65060-645, São Luís - MA.

3.2.

O SENAI/DR-MA não se responsabilizará por envelopes, que remetidos pela via postal
ou entregues em locais diferentes do indicado no “subitem 3.1”, não forem recebidos
até a data e horário estabelecidos.

3.3.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este torneio serão realizados no primeiro dia útil subsequente de
funcionamento da entidade.
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3.4.

Não poderão concorrer neste torneio:
3.4.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.2. Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam suspensas de participar em licitação
realizada pelo SESI e/ou pelo SENAI, Departamentos Regionais do Maranhão;
3.4.3. Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou
liquidação, ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação;
3.4.4. Pessoas Jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam
empregados ou dirigentes do SESI e/ou do SENAI;
3.4.5. Ex-empregados do Sistema FIEMA (SESI/SENAI/FIEMA/IEL) que tenham
executado suas atividades em áreas compatíveis com o objeto licitado, pelo
prazo de até 06 (seis) meses subsequentes ao seu desligamento.

3.5.

É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste torneio.

3.6.

Caso algum licitante, por qualquer motivo, esteja impossibilitado de fazer a entrega
presencial dos envelopes através de seus empregados ou representante credenciado ou
por meio de mensageiro, poderá fazê-la via Correios, com registro, devendo, nesta
situação, chegarem ao destino até o dia, horário e local, fixados no preâmbulo deste
ato convocatório; caso algum dos envelopes não tenha a rubrica do representante legal
do licitante no fecho, este será rubricado, na abertura do certame, pelos membros da
COMISSÃO e por todos os representantes, credenciados, presentes.

3.7.

Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam
influenciar o resultado deste torneio.

3.8.

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS em um único momento, em face do exame
da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do
ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder
da COMISSÃO até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1.

Na sessão pública de realização do certame, o representante do licitante deverá se
apresentar para credenciamento, junto à Presidente, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste certame e a responder pelo proponente,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade Original ou outro
documento equivalente (com foto), cuja numeração de identificação do documento
apresentado esteja contemplada na carta de credenciamento ou procuração. O
documento credencial deverá ser apresentado à COMISSÃO no início dos trabalhos, isto
é, antes da abertura dos envelopes.
4.1.1. Fica estabelecida a tolerância de 15 (quinze) minutos para a entrega de
documentos para o credenciamento. Após este prazo não será admitida a
apresentação de documentos. Caso o credenciamento seja concluído antes do
prazo de tolerância, esta Comissão iniciará a sessão, e, após iniciada, não mais
será permitida a entrada de interessados em participar da licitação, como
proponentes, apenas como ouvintes.
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4.2.

O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida, carta de credenciamento ou qualquer
documento que comprove os necessários poderes especiais para praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.

4.3.

Este documento deverá ser acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social ou
da última alteração, Estatuto ou qualquer outro documento de constituição legalmente
registrado em órgão competente, que comprove a assinatura do proprietário da
empresa. A não apresentação do documento não inabilitará o licitante, mas impedirá
o seu representante de se manifestar, em todas as fases do processo e responder em
seu nome.

4.4.

Fica dispensada de apresentar carta de credenciamento ou procuração, a empresa que
comparecer representada por seu dirigente, que deverá comprovar esta qualidade
através de cópia autenticada do Contrato Social ou da última alteração, Estatuto ou
qualquer outro documento de constituição legalmente registrado em órgão competente,
que comprove a assinatura do proprietário da empresa.

4.5.

Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia
autenticada da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

4.6.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante.

4.7.

Caso haja suspensão de sessão conforme previsto no “item 3.9” deste, fica admitido o
credenciamento para outro representante, nas mesmas condições anteriores.
Cumpridas todas as exigências do Edital, a empresa licitante deverá apresentar apenas
procuração ou carta de credenciamento, acompanhada de um documento original
com foto.

5. DA HABILITAÇÃO
5.1.

A habilitação será feita mediante o exame da documentação contida em envelope
separado e fechado, trazendo na parte externa e frontal, a seguinte identificação:
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº. 01
EDITAL Nº 023/2017 - CONCORRÊNCIA RP
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E
RESPECTIVO CNPJ.

5.2.

A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos
documentos de habilitação no envelope de proposta de preço, e vice-versa, causará a
exclusão sumária de quaisquer licitantes do processo licitatório.

5.3.

A documentação
numerada.

deverá

ser

apresentada

em

língua

portuguesa,

devidamente

5.3.1. Caso a documentação não esteja numerada, o credenciado deverá fazer no
momento da sessão.
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5.4.

O envelope destinado à habilitação deverá conter:
5.4.1. HABILITAÇÃO JURIDICA
a)

Registro Comercial e demais alterações, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado
(cuja atividade da empresa seja compatível com o que é exigido no objeto
licitado). Em se tratando de Sociedades por Ações, a documentação deverá
ainda, ser apresentada acompanhada de ata de eleição de seus administradores.
Nos casos previstos neste item, os documentos em apreço deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.

5.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)

Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b)

Certificado de Regularidade de Situação - CRS para o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;

c)

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
sendo:

d)

I.

Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos
e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União emitida pela
Receita Federal do Brasil – RFB;

II.

Fazenda Estadual – Certidão de Regularidade de Débito de Tributos
Estaduais, do Estado onde o licitante mantém sua sede, podendo ser
apresentados certidões que tenham sido expedidas de forma genérica,
abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica desde que
seja contemplado o referido tributo;

III.

Fazenda Municipal – Certidão de Regularidade de Tributo Municipal do
domicílio ou sede do licitante que comprove a inexistência de débito com
ISSQN, podendo ser apresentados certidões que tenham sido expedidas
de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma
específica desde que seja contemplado o referido tributo.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, como prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/11, Art.
2º e 3º.

5.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
a)

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
(2016), ou Balanço de Abertura no caso de empresa recém-constituída,
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
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domicílio do licitante, assinado pelo Administrador da empresa e por
Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da
empresa, vedada à substituição por Balanço ou Balancetes provisórios. Serão
aceitos, como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:


Sociedades Anônimas: publicados em Diário Oficial, em jornal de grande
circulação e por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante;



Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada: por fotocópia do
balanço do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do
domicílio do licitante ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante;



Sociedade sujeita a Lei das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte: por fotocópia do livro Diário, inclusive com Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial
da sede ou do domicílio do licitante, ou em outro órgão equivalente; ou por
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.

b)

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, comprovando
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso.
Caso a empresa não apresente esta certidão ou apresente-a vencida, não será
inabilitada, mas perderá o favorecimento de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, por não comprovar seu enquadramento;

c)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução Patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, compreendendo o período de pesquisa dos últimos 02 (dois) anos;

d)

A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral - LG,
Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas, deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos anexado ao Balanço, devidamente assinado pelo Contador.
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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e)

Os licitantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou
Liquidez Corrente, com resultado igual ou menor do que 1 (um), deverão
comprovar capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total dos serviços ofertados.

5.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.5.

a)

Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento
dos Termos do Edital, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou
procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo anexo deste
instrumento (Anexo V);

b)

Atestado de Capacidade Técnica, com descrição dos itens fornecidos, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
proponente forneceu equipamentos similares e compatíveis com o que é
exigido no objeto deste Edital.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
5.5.1. Em nome do licitante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o
endereço correspondente:

5.6.

a)

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou

b)

Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c)

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz.

A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos relacionados
no “item 5.4”, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por
Membro da Comissão ou Presidente, ou por outro servidor designado para essa
atividade.
5.6.1. A autenticação poderá ser feita por esta Comissão mediante apresentação do
documento original, das 14h00min às 17h00min até o dia 27.09.2017, com
as seguintes condições:
a)
b)
c)
d)
e)

Serão aceitas somente cópias legíveis;
Não serão aceitos documentos rasurados;
Não serão aceitas cópias já autenticadas por outra Comissão;
Para autenticação, não serão consideradas cópias autenticadas como originais;
A Comissão não se obriga a autenticar documentos não solicitados no presente
Edital.

A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar
documento, sempre que julgar necessário.
5.7.

o

original

de

qualquer

Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do
certame.
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5.8.

Não serão admitidos Protocolos, Pesquisas, Telas de sites, Boletos, Requisições e
Solicitações para efeito de substituição aos documentos pedidos para habilitação das
empresas proponentes.

5.9.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste ato convocatório ou com irregularidades, serão INABILITADAS,
não se admitindo complementação posterior.

5.10. As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao
prazo de validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no
documento, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da emissão
da Certidão.
5.11. Os documentos apresentados, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos
e originais, podendo a Comissão proceder à devida consulta nos respectivos endereços
eletrônicos a fim de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados quando
for o caso.
5.12. Abertos os envelopes de Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos
ali contidos serão examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela
Comissão Integrada de Licitação, assim como os envelopes de N°. 02 – PROPOSTA
DE PREÇO das empresas participantes.
5.13. A Comissão Integrada de Licitação, após o recebimento, abertura, exame da
documentação e registro em Ata, poderá se assim achar necessário, suspender a
reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos
apresentados, procedendo às diligências que acharem necessárias.
5.14. Após a fase de habilitação, não caberá a desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.
5.15. Após a abertura dos envelopes de documentação, os demais, contendo as propostas,
poderão ser abertos se houver: renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito,
de todos os licitantes, ao direito de interposição de recurso; ou, transcorrido o prazo
regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou, dado o conhecimento
do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
5.16. Findo este prazo e não havendo manifestações, a Comissão Integrada de Licitações
marcará nova data para que sejam abertos os envelopes de nº. 02, contendo as
propostas de preço, devendo convidar formalmente os licitantes participantes.
5.17. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não
impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer
natureza.
5.18. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão a disposição das
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recursos contra o resultado do
torneio ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos) após o que serão
destruídos pela COMISSÃO.
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5.19. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchido pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.
5.20. A inabilitação de qualquer licitante importa preclusão das fases subsequentes do
processo licitatório.
5.21. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete
o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1.

Na presença dos proponentes habilitados serão abertas e examinadas as propostas de
preços entregues em envelope separado e fechado, com a seguinte identificação:
PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº. 02
EDITAL Nº 023/2017 - CONCORRÊNCIA RP
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E
RESPECTIVO CNPJ.

6.2.
a)

A proposta deverá conter as seguintes informações:
Ser apresentada em língua portuguesa, devidamente numerada, em papel timbrado da
empresa proponente contendo o CNPJ, o endereço completo, telefone e e-mail para
contato, devendo fazer referência ao banco, agência e respectivo código e o número da
conta para efeito de autorização e posterior pagamento;
a.1. Caso a proposta não esteja numerada, o credenciado deverá fazer no momento da
sessão.

b)

Fazer menção ao número do torneio, sem emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e nominada pelo representante legal do licitante;

c)

Especificação de cada item com descrição detalhada das características,
incluindo marca e modelo, de acordo com o Anexo II deste Edital;

d)

Indicação do preço unitário e total, obedecendo ao valor máximo de cada item,
sendo desclassificado o item que apresentar valor acima do preço máximo
estabelecido no Anexo II deste Edital;

e)

Indicação do prazo de validade da proposta, conforme previsto no item 6.4;

f)

Indicação do prazo de entrega, conforme previsto no item 14.1;

g)

Declarações, conforme Anexo III (Proposta Padronizada);

h)

Preços unitários dos itens, em reais, expressos em algarismo e o total da proposta,
em reais, expressos em algarismo e por extenso, sem dupla alternativa ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Se houver
divergência entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o extenso;
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i)

Indicação do prazo de garantia para
especificações constantes no Anexo II;

os

equipamentos,

de

acordo

com

j)

Para os equipamentos oferecidos na proposta do licitante, deverá constar, além das
especificações: catálogos originais do fabricante e/ou manuais técnicos em
português, completos com identificação (fotos) de todos os itens cotados, dimensões,
indicação do fabricante, marca, modelo e referência, obedecidas às especificações deste
roteiro, não sendo aceitos documentos com a simples transcrição do Edital. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade;

k)

Os equipamentos deverão ser sinalizados/indicados no catálogo ou manual de
acordo com a especificação, marca, modelo, referência e dimensões de cada um;

l)

Sendo o catálogo extraído de sites do fabricante, deverão ser informados os endereços
das fontes pesquisadas, caso haja impossibilidade técnica para acessar o site com o
catálogo do fabricante, a licitante será automaticamente desclassificada.
6.2.1. Os documentos solicitados para acompanhar a proposta de preços deverão ser
originais ou estar em cópias devidamente autenticadas.

6.3.

A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração, seja para mais ou para menos.

6.4.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias,
contados da data da abertura do envelope de proposta, suspenso esse prazo na
hipótese de recurso administrativo ou judicial.

6.5.

Cada licitante deverá computar no preço que cotará todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal e previdenciária.

6.6.

A apresentação de proposta será considerada como evidência de que o Licitante:

a)

Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem a
Concorrência;

b)

Aceita as cláusulas e condições deste Edital, eventuais aditamentos e esclarecimentos
complementares;

c)

Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto contratual pelo valor e prazo
constantes da proposta.

6.7.

A proposta deverá atender plenamente ao exigido neste Edital, não sendo aceitas
aquelas que contemplem apenas parte do objeto, e aquelas que deixarem de atender a
quaisquer das exigências constantes do presente Edital e seus anexos, serão
desclassificadas.

6.8.

Cada licitante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação. A apresentação de mais
de uma proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata
desclassificação.
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6.9.

A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão
Integrada de Licitação e/ou por técnicos designados para tal fim.

6.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros, alterações estas que serão avaliadas pela COMISSÃO.
6.11. Serão corrigidos automaticamente pela COMISSÃO quaisquer erros de operação
matemática.
6.12. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes PROPOSTA com poderes para esse fim.
6.13. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do
objeto deste Edital.
6.14. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não altere
o conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, não será
causa de desclassificação.
6.15. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o total dos itens, prevalecerá o preço
unitário. Só serão aceitos os preços em moeda nacional, ou seja, em real (R$), em
algarismos arábicos.
6.16. Serão utilizados neste certame, os benefícios da Lei Complementar 123/06, no
tocante às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte.
7. DO JULGAMENTO
7.1.

Depois da análise das conformidades das propostas com o estabelecido neste
instrumento licitatório e o MENOR PREÇO POR ITEM, será declarada vencedora a
proposta que for mais vantajosa para a Administração.

7.2.

A Comissão Integrada de Licitação, a qualquer tempo e, a seu critério, poderá solicitar
dos proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, do(s) material(s)
cotado(s) para melhor avaliação, antes da definição do julgamento deste Edital.

7.3.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.

7.4.

Não se admitirá proposta que apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este ato convocatório não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem aos produtos e instalações do próprio licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

7.5.

À COMISSÃO, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, e, ainda, em seus anexos, e a decisão
quanto às dúvidas ou omissões deste ato convocatório.

7.6.

Depois de analisadas as propostas, serão desclassificadas, aquelas que:
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a)

Apresentarem preços superiores aos estabelecidos neste instrumento convocatório;

b)

Sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, bem como as que apresentem preços ou vantagens baseadas nas ofertas
de outros licitantes; e

c)

Não atenderem as exigências contidas neste ato convocatório.

7.7.

A COMISSÃO poderá solicitar parecer de profissionais pertencentes ao quadro de
pessoal da Contratante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão.

8. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTO
8.1.

Até às 17h30min do dia 26.09.2017, qualquer licitante poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital. O não cumprimento deste
prazo importará na preclusão do seu direito.

8.2.

A decisão sobre o pedido de impugnação do Edital será divulgada no prazo de 02
(dois) dias úteis do recebimento do pedido.

8.3.

A impugnação, feita tempestivamente por qualquer licitante, não a impedirá de
participar deste torneio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

8.4.

A impugnação deve ser apresentada em via original, com papel timbrado da empresa
ou com carimbo oficial do CNPJ, redigida em português, sem rasura, fundamentada e
assinada por representante legal, observados os prazos legais.

8.5.

A impugnação interposta deverá ser comunicada à COMISSÃO, logo depois de
protocolada no Setor de Protocolo da Superintendência Corporativa, situado no
subsolo do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, que se submeterá à análise e
resposta da Diretoria Regional do SENAI/DR-MA. Não serão aceitas impugnações
enviadas via e-mail. Porém, as empresas sediadas em outros municípios ou estados
deverão encaminhar por e-mail, o comprovante da postagem do pedido de impugnação
pretendido, dentro do prazo estabelecido.

9. DOS RECURSOS
9.1.

Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do
disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA.

9.2.

Qualquer licitante poderá apresentar recurso à COMISSÃO, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação ou do julgamento
das propostas. A apresentação do recurso após este prazo, importará na preclusão
dos mesmos.

9.3.

Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão apresentar
contra recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e o processo licitatório será
suspenso para o devido julgamento a ser realizado no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contados da data final para sua interposição, pela autoridade competente ou por
seu preposto.
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9.4.

O recurso deve ser apresentado em via original, com papel timbrado da empresa ou
com carimbo oficial do CNPJ, redigidos em português, sem rasuras, fundamentados e
assinados por representante legal, observados os prazos legais.

9.5.

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão deverão ser apresentados
por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

9.6.

O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão logo após ter sido protocolado
no Setor de Protocolo da Superintendência Corporativa, situado no subsolo do
Edifício Casa da Indústria Albano Franco, que se submeterá a análise da Diretoria
Regional do SENAI/DR-MA. Não serão aceitos recursos enviados via e-mail. Porém,
as empresas sediadas em outros municípios ou estados deverão encaminhar por e-mail,
o comprovante da postagem do recurso pretendido, dentro do prazo estabelecido.

10. DA ADJUDICAÇÃO
10.1. O resultado desta Concorrência será comunicado às empresas proponentes, via oficio,
através do e-mail informado na sua proposta, conforme previsto no “item 6.2” letra
“a”.
10.2. É de inteira responsabilidade do licitante pelos números de telefones (fixo e celular),
endereços e e-mail, informados a esta Comissão e não localizados.
10.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias e caso persista o interesse da
Contratante, poderá ser solicitada a prorrogação geral da validade referida a todos os
licitantes, por igual prazo, no mínimo.
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal em até 30 (trinta)
dias corridos, após ateste pelo setor competente.
11.2. É obrigatória a apresentação, junto com a Nota Fiscal/Fatura, dos comprovantes do
INSS, FGTS e Receita Federal, ficando condicionado o pagamento à sua regularidade.
11.3. A atestação da Nota fiscal ou Fatura referente aos produtos caberá ao SESI/SENAI/DRMA.
11.4. O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor nos termos deste ato
convocatório.
11.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensações.
11.6. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, após entrega definitiva,
apresentação e ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente.
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11.7. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao
licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante.
11.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o licitante não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438.
TX = percentual da taxa anual igual a 6% (seis) por cento.
12. DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
12.1. Os preços constantes do Registro de Preços não serão reajustados no prazo de validade
do Registro de Preço. Após este período, no caso de interesse de ambas as partes em
renová-lo, poderão sofrer atualização, observados os seguintes critérios:
a)

Será sempre verificado o preço do objeto junto ao mercado, e havendo disparidade,
para baixo ou para cima, a Comissão poderá ajustar o preço. Isto poderá ser
executado em função de consulta ao mercado;

b)

O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos
impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes;

c)

Os preços dos ITENS deverão respeitar o valor máximo que consta no Anexo II,
não sendo aceitas propostas com valores acima;

d)

O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Coordenadoria de
Suprimentos, especificando o novo preço, desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido. Ao proceder à solicitação de atualização
de preço o beneficiário do registro fica ciente que será permitido que a Comissão de
Integrada de Licitação convoque, na ordem de classificação, as empresas
remanescentes, para aceitarem o fornecimento no mesmo preço registrado pela 1ª
classificada.

13. DO RECEBIMENTO
13.1. O recebimento dos materiais, objeto deste Edital, será realizado em duas etapas:
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13.1.1.

Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos
instrumentos, momento em que será realizada a análise e conferência dos
materiais;

13.1.2.

Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo”, após aprovação do
termo provisório.

13.2. A expedição dos Termos supra, não exime a CONTRATADA das demais sanções legais
cabíveis, inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
13.3. Os materiais serão rejeitados quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, e
seus anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos
representantes da contratante e da contratada.
13.4. O recebimento definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da contratada pela
perfeita conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da análise do mesmo.
14. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
14.1. Fica estabelecido o prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
recebimento do Pedido de Compra/Autorização de Serviço, para a entrega dos
equipamentos.
14.2. Após a homologação deste procedimento, a Administração do SENAI/DR-MA convocará
oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar ou retirar o Pedido de Compra/Autorização
de Serviço, sob pena de decair o direito a execução, sem prejuízo das sanções legais
previstas.
14.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
14.4. É facultado à Administração, quando o vencedor não retirar ou aceitar o Pedido de
Compra/Autorização de Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar os
licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preço, ou revogar este torneio, independentemente de qualquer comunicação.
14.5. A recusa da empresa de retirar o Pedido de Compra/Autorização de Serviço, dentro de
05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa
por escrito, ou com justificativa não aceita, sujeitará esta às penalidades previstas
neste Edital.
14.6. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes remanescentes que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto a prazo e preço.
14.7. Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues nos endereços
conforme quadro abaixo:
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UNIDADES

ENDEREÇOS
Av. Juventude, s/nº - Nova Imperatriz –
Imperatriz/MA - CEP: 65907-180
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099110 e no anexo - Rosário/MA
Rua da Estrela, s/nº - Estrada da Gapara - Vila
Embratel - São Luís/MA - CEP: 65081-251
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom
Jardim - Açailândia/MA - CEP: 65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de
Queiroz - Caxias/MA - CEP: 65605-305

CEPT Imperatriz - MA
CEPT Distrito Industrial
CEPT Itaqui Bacanga
CEPT Açailândia - MA
CEPT Caxias - MA

15. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
15.1. O prazo de validade da Ata do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado
da assinatura da presente Ata.
16. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
16.1. Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo
que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial e de até 50% (cinquenta por cento) para reforma de
edifício ou equipamento, ambos atualizados, sempre mediante a lavratura de Termo
de Aditamento, conforme estipulado no regulamento de Licitações e Contratos do
SENAI.
16.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que
se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento.
16.3. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidades de prorrogação, constarão em Termo de Aditamento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de
02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da notificação, quando:
I - Pelo SENAI/DR-MA
a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao
praticado pelo mercado; e
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAI/DR-MA.
II - Pelo FORNECEDOR
a) Quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços.
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17.2. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para
aquisição dos materiais constantes do registro de preços.
18. DA AMOSTRA
18.1. A Comissão poderá solicitar aos licitantes, amostras (componentes) dos produtos
ofertados, para averiguação da compatibilidade dos itens com o laboratório, as quais
deverão ser apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, depois de
recebida a solicitação e deverão ser observadas as seguintes condições:
a)

Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados,
podendo ser devolvidos para as licitantes no estado em que se encontrarem ao final
da avaliação;

b)

O licitante que não encaminhar as amostras no prazo estabelecido terá sua cotação
desconsiderada para efeito de julgamento;

c)

Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer
substituição do produto apresentado para fins de adequação às especificações do
objeto.

18.2. As amostras ficarão a disposição da Administração do SENAI/DR-MA, até o primeiro dia
útil posterior a homologação, do resultado deste processo licitatório, quando poderão
ser retiradas, exceto as de propriedade do licitante vencedor que poderão a critério
da Comissão, ficar retidos até a entrega total dos itens adjudicados.
19. DAS SANÇÕES E PENALIDADES
19.1. O descumprimento do prazo para retirada do Pedido de Compra/Autorização de Serviço
ou da assinatura do Contrato incidirá em multa sobre o valor total, na seguinte forma:
a)

Atraso até 03 (três) dias: multa de 1% (um por cento);

b)

A partir do 4º (quarto) dia até o limite do 8º (oitavo) dia: multa de 3% (três por
cento), caracterizando a recusa da retirada do Pedido de Compra/Autorização de
Serviço ou assinatura do Contrato a partir do 9º (nono) dia.

19.2. Se o Licitante vencedor recusar-se a retirar o Pedido de Compra/Autorização de Serviço
ou Assinatura do Contrato, garantida a prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às
seguintes penalidades:
a)

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado;

b)

Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
SESI e SENAI/MA, por prazo de até 02 (dois) anos.

19.3. O atraso injustificado na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e aceito
pela Contratante, incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados sobre o valor
total contratado em favor da empresa infratora:
a)

Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), até o limite de 10% (dez
por cento), e juros de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia;
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b)

A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro
por cento), caracterizando a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo
primeiro) dia de atraso; e

c)

Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor
do contratado.

19.4. A inexecução total ou parcial do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais,
sujeitará o Licitante, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: Advertência,
multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o
SENAI/DR-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
19.5. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções:
Advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o
SENAI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
19.6. A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa.
19.7. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeita no que couberem às
demais penalidades da Lei.
19.8. Fica facultada a defesa prévia do Licitante, em qualquer caso de aplicação de
penalidade, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato.
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. Caberá ao licitante vencedor:
a)

Fornecer o objeto após solicitado pelo SENAI/DR-MA, mediante o Pedido de Compra/
Autorização de Serviço, de acordo com o valor estipulado na Ata de Registro de Preço;

b)

Manter seus empregados sujeitos às regras gerais da Contratante, porém sem qualquer
vínculo empregatício;

c)

Manter, ainda, seus empregados identificados por crachá, devendo substituir,
imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e
às regras gerais da Contratante;

d)

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Contratante;

e)

Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização
ou acompanhamento pelo SENAI/DR-MA;

f)

Executar o objeto licitado dentro das especificações exigidas e constantes da proposta
de preços apresentada;

g)

Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os produtos que forem considerados
inadequados pela Administração do SENAI/DR-MA;
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h)

Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

i)

Manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste torneio;

j)

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições
Contratante e pelos atrasos acarretados pelas rejeições;

k)

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração;

l)

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com
o Contratante;

de

materiais

pela

m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da execução do objeto, ou
em conexão com ele, ainda que acontecido em ambiente físico da Contratante;
n)

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste torneio.

20.2. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorização da Contratante.
20.3. Caberá ao SENAI/DR-MA:
a)

Permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às suas dependências, para a
execução do objeto;

b)

Impedir que terceiros executem o objeto deste torneio;

c)

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados do licitante vencedor;

d)

Notificar o licitante vencedor, por escrito, sobre irregularidades constatadas na
execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

e)

Solicitar que sejam substituídos os materiais, instrumentos e equipamentos recusados,
de acordo com as condições e especificações deste torneio;

f)

Exercer permanente fiscalização da execução do objeto deste torneio, por intermédio
da Assessoria Técnica do SENAI/DR-MA.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. A critério da Administração do SENAI/DR-MA, este torneio poderá:
a)

Ser anulado caso exista ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
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b)

Ser revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse da entidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c)

Ser cancelado, antes de emitida autorização de despesa, desde que justificado; e

d)

Ter suas datas de abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO
transferida, por conveniência exclusiva da Administração.

e

PROPOSTA

21.2. Os Recursos Orçamentários para as despesas decorrentes desta Concorrência estão
previstos em conta própria de dotação orçamentária, informada no Termo de Referência
anexo a este Edital.
22. DISPOSIÇÃO FINAL
22.1. É facultada à Comissão Integrada de Licitação, ou à Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.
22.2. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através de
correspondência entregue no setor de Protocolo, situado no subsolo do Edifício Casa da
Indústria Albano Franco, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno
da
Cohama,
São
Luís
MA,
ou
pelos
e-mails:
cilic@fiema.org.br,
soraya@fiema.org.br, renatacunha@fiema.org.br, fernandarackel@fiema.org.br
e fernandamendes@fiema.org.br, endereçado à Comissão Integrada de Licitação do
SENAI.
22.3. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações,
alterações e/ou esclarecimentos sobre o Edital, por meio de consulta permanente ao
endereço www.fiema.org.br, não cabendo a esta Entidade, a responsabilidade pela
não observância deste procedimento.
23. FORO
23.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus
Anexos.
São Luís, 06 de setembro de 2017.
______________________________
Soraya Cavalcante Pereira
Presidente

______________________________
Renata Brandão Cunha
Membro

______________________________
Fernanda M. Bertrand de Carvalho
Membro

______________________________
Fernanda Rackel Lima Araújo
Membro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
Aquisição de Equipamentos para área de Metalmecânica.
JUSTIFICATIVA
Tendo como objetivo de atender as necessidades dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica e
assim reestruturando a base tecnológica do curso técnico de metalmecânica. As especificações técnicas
aproximadas são em virtude dos espaços disponíveis e com condições adequadas para a instalação dos
equipamentos, assim como a associação das atividades a serem ministradas e praticas pelo aluno.
ESPECIFICAÇÃO
Conforme RQM201700342
VALOR ESTIMADO (R$)
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
O prazo de entrega do equipamento será de 120 dias após a Autorização de Fornecimento.
PERÍODO DE VIGÊNCIA
O período de validade da Ata do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contando da assinatura da
presente Ata, desde que inalteradas as condições aqui pactuadas, sendo o prazo de vigência de 15 (quinze)
meses.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Centro de
Unidade
Conta Contábil
Saldo
Responsabilidade
03.02.05.01

3.07.10.01.01.01

3.2.01.01.03.006

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO MATERIAL
CEPT Imperatriz
CEPT Distrito Industrial
CEPT Itaqui Bacanga
CEPT Açailândia - MA
CEPT Caxias - MA

Av. Juventude, s/n – Nova Imperatriz, CEP: 65907-180 - Imperatriz - MA.
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099-110 E NO ANEXO – ROSÁRIO
-MA
Rua da Estrela, s/nº - Estrada da Gapara - Vila Embratel - São Luís/MA. CEP:
65081-251
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom Jardim - Açailândia/MA. CEP:
65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de Queiroz - Caxias/MA. CEP:
65605-305

SETOR / DEPARTAMENTO PARA ONDE SE DESTINA O BEM (SOMENTE PARA BENS
PATRIMONIAIS)
Salas de Aulas, Laboratórios, setores pedagógicos e administrativos.
UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Assessoria Técnica – ASTEC
ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA
GLOVERLAIN VIEIRA MACHADO.
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
GLOVERLAIN VIEIRA MACHADO.
RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA (GESTOR DA UNIDADE)
GLOVERLAIN VIEIRA MACHADO.
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD
MÍNIMA

QTD
MÁXIMA

1

50

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

VALOR
TOTAL
MÁXIMO
(R$)

TORNO MECÂNICO HORIZONTAL –
CONVENCIONAL
ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS:
ÁREA
MÁXIMA
OCUPADA
PELO
EQUIPAMENTO
EM
REGIME
DE
TRABALHO:
LARGURA: MINIMA 1.100 MM -MAXIMO
1.130MM
COMPRIMENTO: MINIMO 1.700MM –
MAXIMO 1.800MM;
ESTRUTURA
EM
FERRO
FUNDIDO
CINZENTO NO MÍNIMO GG25 OU
SUPERIOR
=> LAUDO COMPROBATÓRIO DEVERÁ
SER FORNECIDO.
BARRAMENTO:

01

INTEIRIÇO E SEM CAVA;
ALTURA DAS PONTAS: MINIMO 210 –
MAXIMO 230 MM;
UND
LARGURA: MINIMO 290MM - MAXIMO
340 MM;
DIÂMETRO
ADMISSÍVEL
SOBRE
O
BARRAMENTO: MINIMO 420 – MAXIMO
460 MM;
BARRAMENTO
TEMPERADO
E
RETIFICADO COM DUREZA MÍNIMA DE
450 HB;

137.806,67

137.806,67

CABEÇOTE FIXO:
NARIZ DO EIXO-ARVORE CONFORME
NORMA ASA L0 OU EQUIVALENTE
EIXO ÁRVORE:
MENOR DIÂMETRO EXTERNO DO
EIXO ÁRVORE: MINIMO 55 MM;
DIÂMETRO INTERNO (PASSAGEM):
MINIMO 52 MM;
CLASSE DOS ROLAMENTOS DE ROLOS
CÔNICOS: MINIMO CLASSE 3;
CABEÇOTE DOTADO DE SISTEMA DE
REGULAGEM LATERAL PARA AJUSTES DE
GEOMETRIA;
QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 18 a
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20 OBTIDAS POR SISTEMA MECÂNICO
DE TRANSMISSÃO DE ENGRENAGENS;
GAMA DE ROTAÇÕES:
MÍNIMA: 30 RPM;
MÁXIMA: 2.240 RPM;
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA;
ENGRENAGENS E EIXOS ESTRIADOS
CEMENTADOS E TEMPERADOS COM
DUREZA MÍNIMA DE 58 HRC;
SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE
CORREIA TIPO "MULTI-V";
CABEÇOTE MÓVEL:
DIÂMETRO DA MANGA: MINIMO 60 MM;
CURSO DA MANGA: MINIMO 125 MM;
SEDE CÔNICA DA MANGA: CONE MORSE
N.º 4;
CAMPO DE DESLOCAMENTO LATERAL
PARA AJUSTE DO MESMO: +/- 10 MM;
MANGOTE COM GRADUAÇÃO EM BAIXO
RELEVO (MM);
CORPO DO CABEÇOTE MÓVEL COM
GRADUAÇÃO
EM
MM
PARA
DESLOCAMENTO LATERAL;
DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA PARA
SACAR A CONTRA PONTA ATRAVÉS DO
RECUO
DA
MANGA,
SEM
A
NECESSIDADE DE CHAVE ESPECÍFICA
OU DE RASGO LATERAL;
CURSOS:
CARRO TRANSVERSAL: MINIMO 250 MM;
CARRO LONGITUDINAL: MINIMO 500
MM;
CARRO PORTA-FERRAMENTAS: MINIMO
120 MM;
DIÂMETRO TORNEÁVEL SOBRE O CARRO
TRANSVERSAL: MINIMO 240 MM;
ANÉIS GRADUADOS COM ESCALA NO
SISTEMA MÉTRICO;
CAIXA DE AVANÇO E ROSCA:
RECÂMBIO
COM
ENGRENAGENS
PROTEGIDAS
EM
CAIXA
METÁLICA
FECHADA;
DOTADA DE SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA;
SISTEMA DE SEGURANÇA POR FRICÇÃO
(CATRACA COM TORQUE AJUSTÁVEL)
PARA DESLIGAR O SISTEMA DE AVANÇO
EM CASOS DE SOBRECARGAS;
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QUANTIDADE DE AVANÇOS
LONGITUDINAL: MINIMO 68;
MÍNIMO VALOR: 0,05 MM/ROT;
MÁXIMO VALOR: 9 MM/ROT;
QUANTIDADE DE AVANÇOS
TRANSVERSAL: MINIMO 68;
MÍNIMO VALOR: 0,021 MM/ROT;
MÁXIMO VALOR: 4 MM/ROT;
QUANTIDADE DE ROSCAS MÉTRICA:
MINIMO DE 123;
MÍNIMO VALOR: 0,4 MM;
MÁXIMO VALOR: 57,0 MM;
QUANTIDADE DE ROSCAS EM
POLEGADAS: MINIMO 73;
MÍNIMO VALOR: 0,5 FPP;
MÁXIMO VALOR: 42 FPP;
QUANTIADE DE ROSCAS MÓDULO:
MINIMO 60;
MÍNIMO VALOR: MÓDULO 0,1;
MÁXIMO VALOR: MÓDULO 14;
QUANTIADE DE ROSCAS DIAMETRAL
PITCH DE: MINIMO 80
MÍNIMO VALOR: 2 DP;
MÁXIMO VALOR: 168 DP;
PASSO DO FUSO DE GUIA = 6 MM
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
PAINEL ELÉTRICO DEVERÁ SER COM
SISTEMA DE BAIXA TENSÃO PARA
ATENDIMENTO À NORMA NR-12
TRIFÁSICA – 380 V;
POTENCIA DO MOTOR PRINCIPAL:
MINIMO 7,5 CV PARA TODAS
VELOCIDADES E COMBINAÇÕES DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA
DO CABEÇOTE; (18 A 20 –
VELOCIDADES: CONFORME O MODELO
DO FABRICANTE)
GRAU DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO
IP-55;
RENDIMENTO DO MOTOR: ALTO
NO MÍNIMO 82,5%;
COMPONENTES OBRIGATÓRIOS:
PLACA UNIVERSAL AUTOCENTRANTE, DE
TRÊS CASTANHAS, CORPO EM AÇO, COM
JOGO DE CASTANHAS REMOVÍVEIS,
DIÂMETRO MÍMINO DE 200 MM, E
DEVERÁ SER FORNECIDA COM OS
RESPECTIVOS ACESSÓRIOS.
PLACA
DE
QUATRO
CASTANHAS
INDEPENDENTES,
COM
JOGO
DE
CASTANHAS
REMOVÍVEIS
DURAS,
DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 350
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MM E DEVERÁ SER FORNECIDA COM OS
RESPECTIVOS ACESSÓRIOS;
LUNETA FIXA ABERTA COM CAPACIDADE
DE 8 A 80 MM, FORNECIDA COM UM
JOGO DE CARTUCHOS COM PONTA DE
BRONZE;
TODAS AS PLACAS DEVERÃO VIR COM
SUAS
RESPECTIVAS
FLANGES
DE
ADAPTAÇÃO DE ACORDO COM O NARIZ
DO EIXO ÁRVORE DA MÁQUINA;
PONTA FIXA, TEMPERADA E RETIFICADA
CONE MORSE 4 PARA O CABEÇOTE
MÓVEL;
PONTA
ROTATIVA
DE
PRECISÃO
TEMPERADA
E
RETIFICADA,
CONE
MORSE 4 PARA O CABEÇOTE MÓVEL;
MÁQUINA DEVERÁ VIR DOTADA COM
JOGO DE CHAVES PARA OPERAÇÃO E
PREPARAÇÃO;
MÁQUINA
DEVERÁ
VIR
COM
OS
PARAFUSOS
E
PORCAS
DE
NIVELAMENTO DE ACORDO COM A
NECESSIDADE DA MÁQUINA;
PLACA DE ARRASTE, CORPO DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO MÍNIMO DE 220
MM E COM ROTAÇÃO MÁXIMA LIMITADA
EM 375 RPM;
BUCHA DE REDUÇÃO PARA EIXO
ÁRVORE CONE INTERNO MORSE 4;
BUCHAS E PINOS PARA RECAMBIO DE
ENGRENAGENS, QUANDO APLICÁVEIS;
CONJUNTO
COMPLETO
DE
REFRIGERAÇÃO
DE
CORTE
COM
POTÊNCIA DA MOTOBOMBA NO MÍNIMO
DE 0,125 CV;
TANQUE DE REFRIGERANTE DE
CORTE DOTADO COM VISOR DO
NÍVEL DO FLUIDO COM ESCALA
DE MÍNIMO E MÁXIMO;
PORTA-FERRAMENTAS QUADRADO DE 4
POSIÇÕES, COM BASE GIRATÓRIA PARA
SEÇÃO DO CABO DA FERRAMENTA DE
20X20 MM;
ALAVANCA LIGA/DESLIGA EM AÇO COM
DOIS ESTÁGIOS: UM ESTÁGIO PARA
ACIONAR A ALAVANCA, COM SISTEMA
MOLA, E OUTRO PARA LIGAR SENTIDO
HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO;
A MÁQUINA DEVERÁ SER FORNECIDA
COM
BANDEJA
APARADORA
DE
CAVACOS;
CONJUNTO COMPLETO DE RASPADORES
NOS
CARROS:
PRINCIPAL,
LONGITUDINAL, TRANSVERSAL E NO
MANGOTE DO CABEÇOTE MÓVEL;
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
COM
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MICROINTERRUPTORES NOS LIMITES DE
FIM DE CURSO LONGITUDINAL;
SISTEMA DE SEGURANÇA POR FRICCAO
(CATRACA) COM TORQUE AJUSTAVEL
QUE DESLIGA O SISTEMA DE AVANÇO
EM CASO DE SOBRECARGA;
LUNETA
ACOMPANHADORA
COM
CAPACIDDE DE 8 A 50 MM DE
DIÂMETRO, COM PONTA DE BRONZE;
JOGO DE FERRAMENTAS DE CORTE E
INSERTOS,
MARCA
SANDVIK
OU
EQUIVALENTE, COMPOSTO DE: 01 (UM)
SUPORTE
PARA
TORNEAMENTO
EXTERNO PCLNR 2020 K12; 10 (DEZ)
INSERTOS CNMG 120408-PM 4325; 01
(UM) SUPORTE PARA TORNEAMENTO
EXTERNO MERGULHO SVJBR 2020 K16;
10 (DEZ) INSERTOS VBMT 160408-PM
4325;
01
(UM)
SUPORTE
PARA
TORNEAMENTO INTERNO A10K SCLCR
06; 10 (DEZ) INSERTOS CCMT 060204PM 4325; 01 (UM) SUPORTE PARA
TORNEAMENTO INTERNO A16R SCLCR
09; 10 (DEZ) INSERTOS CCMT 09T304PM 4325; 01 (UM) SUPORTE PARA
TORNEAMENTO INTERNO A20S - SCLCR
09; 10 (DEZ) INSERTOS CCMT 09T304PM 4325; 01 (UM) SUPORTE PARA
CANAL EXTERNO RF123G20-2020B; 10
(DEZ) INSERTOS N123G2-0300-0003GM 1125; 1 (UM) SUPORTE PARA
ROSCAR EXTERNO 266RFG-2020-16; 5
(CINCO)
INSERTOS
PARA
ROSCA
MÉTRICA 266RG-16VM01A002M 1125 E
5 (CINCO) INSERTOS PARA ROSCA
WHITWORTH
266RG-16VW01A002M
1125.
SISTEMA
DE
LUBRIFICACAO
CENTRALIZADA
AUTOMATICA
PARA
LUBRIFICACAO
DAS
GUIAS
DO
BARRAMENTO
E
DO
CARRO
TRANSVERSAL;
MANDRIL PORTA BROCA (CM-4) COM
CAPACIDADE DE 3/16” A 3/4 ":
NUMERO DE SERIE NO BARRAMENTO;
SEGURANÇA:
SEGURANÇA
GERAL
DA
MÁQUINA,
CONFORME NORMAS VIGENTES. (NR-10,
NR-12)
PROTEÇÃO TRASEIRA COMPLETA PARA
CAVACOS COM BANDEJA REMOVÍVEL
PARA RETIRADA DE CAVACO;
CHAVE DE SEGURANÇA, DOTADA DE
SISTEMA ANTI-BURLA, NA PORTA DO
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RECAMBIO.
DEVERÁ
POSSUIR
INTERLOCK COM O COMANDO DO EIXO
ÁRVORE E MONITORADA POR RELE DE
SEGURANÇA;
SISTEMA DE SEGURANÇA DE FIM DE
CURSO LONGITUDINAL, NO VARÃO, COM
POSICIONAMENTO
TRASEIRO
E
DIANTEIRO,
COM
PARADA
DO
EQUIPAMENTO;
COBERTURA DE PROTEÇÃO SOBRE A
PLACA
DOTADA
DE
CHAVE
DE
SEGURANÇA COM SISTAMEA ANTIBURLA, COM INTERLOCK COM
O
COMANDO
DO
EIXO
ÁRVORE
E
MONITORADA
POR
RELE
DE
SEGURANÇA;
O
DESLOCAMENTO
DA
PROTEÇÃO
SOBRE A PLACA QUE ACIONA A CHAVE
DE SEGURANÇA, COM SISTEMA ANTIBURLA, NÃO DEVERÁ SER MAIOR QUE
30 MM;
FREIO
DE
SEGURANÇA
ELETROMAGNÉTICO INCORPORADO AO
MOTOR;
CHAVE ELÉTRICA DE COMANDO COM
TRAVA PARA CADEADO DE SEGURANÇA;
CHAVE
GERAL
COM
TRAVA
DE
SEGURANÇA (CONFORME NR-10);
BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
MONITORADO POR RELE DE SEGURANÇA
DE DUPLO CANAL, QUE QUANDO
ACIONADO DEVERÁ PARAR TODOS OS
MOVIMENTOS DA MÁQUINA;
SISTEMA QUE BLOQUEIA O MOVIMENTO
DO CABEÇOTE MÓVEL NO FINAL DO
BARRAMENTO, IMPEDINDO A QUEDA DO
MESMO, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS
ACIDENTES;
PROTEÇÃO
MÓVEL
FRONTAL
DESLIZANTE, ANTI-CAVACOS PARA O
OPERADOR,
COM
VISOR
DE
POLICARBONATO,
CHAVE
DE
SEGURANÇA COM SISTEMA ANTI-BURLA,
COM INTERLOCK COM O COMANDO DO
EIXO ÁRVORE E MONITORADA POR RELE
DE SEGURANÇA; COM SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
COM
LUMINÁRIA
FLUORESCENTE,
COM
ENCLAUSURAMENTO
TOTAL
DA
LÂMPADA
E
INCORPORADA
A
PROTEÇÃO;
TENSÃO DE COMANDO (EXTRA-BAIXA
TENSÃO) DE ATÉ 25V EM CORRENTE
CONTINUA E ATÉ 60V EM CORRENTE
ALTERNADA EM ATENDIMENTO A NORMA
NR-12
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OS VOLANTES DE MOVIMENTAÇÃO DOS
CARROS
LONGITUDINAL
E
TRANSVERSAL DEVERÃO PERMANECER
DESENGATADOS E SEM MOVIMENTAÇÃO
DURANTE
A
OPERAÇÃO
EM
AUTOMÁTICO.
O CONJUNTO FUSO E VARA DEVERÃO
SER
TOTALMENTE
ENCLAUSURADOS
ATRAVÉS DE PROTEÇÃO METÁLICA, FIXA
E INTEIRIÇA;
SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DO LÍQUIDO
REFRIGERANTE DE CORTE, NA PORTA
DO RECÂMBIO, PARTE TRASEIRA DO
EIXO ÁRVORE, COM DIRECIONAMENTO
PARA
A
BANDEJA
COLETORA
DE
CAVACOS
OU
TANQUE
DE
REFRIGERANTE DE CORTE.
EM
CASO
DE
PARALISAÇÃO
DA
MÁQUINA DEVIDO À INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,
A MESMA NÃO PODERÁ, EM HIPÓTESE
ALGUMA,
REINICIAR
SEU
FUNCIONAMENTO SEM QUE HAJA NOVO
COMANDO PARA REINICIAR A MÁQUINA.
EXATIDÃO:
ENSAIO
GEOMÉTRICO
CONFORME
NORMA NBR NM ISO- 230-1;
ENSAIO PARA USINAGEM CONFORME
NORMA NBR 9.436;
MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES CONFORME
NORMA NBR 10.082;
NÍVEL DE RUÍDO CONFORME NORMA NR
15;
ENSAIO DE DUREZA "BRINELL" DO
BARRAMENTO.
ACABAMENTO:
PROTEÇÃO
ANTICORROSIVA
COM
APLICAÇÃO
DE
TINTA
DE
ALTA
RESISTÊNCIA À BASE DE EPÓXI OU
POLIURETANO.
GARANTIA: Mínima de 12 meses.
FRESADORA
COMBINADA

FERRAMENTEIRA

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS:
02

UND
-

1

10

99.325,00

99.325,00

Dimensões da mesa
aproximadamente: 1250x320 mm
Cabeçote vertical/horizontal
Curso eixo X: a partir de 300 mm
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-

-

Curso eixo Y: a partir de 300 mm
Curso eixo Z: a partir de 350mm
Angulação da mesa: 45 graus
Diâmetro do mangote: 105mm
Peso admissível sobre a mesa: 300 Kg
(carga que poderá ser utilizada no
equipamento) podendo o equipamento
suportar cargas superiores, conforme
o modelo do fabricante.
Distância máxima entre nariz do eixo
a mesa: a partir de 600 mm
Curso do eixo árvore: 127mm
Curso do torpedo: 635mm
Inclinação lateral do cabeçote 90
graus
Inclinação frontal do cabeçote 45
graus
Cone isso 40
Rotações do eixo árvore 80 - 3750rpm
Potência do motor: a partir de 3HP
Cone eixo horizontal ISO 50
Potência do motor cabeçote horizonta:
a partir de 3HP
Rotações do eixo árvore horizontal: a
partir de 40 – 3750 rpm
Peso da máquina: Não superior 1700
kg
Dimensões da máquina: Não sendo
superior a 2,5m de comprimento.
Alimentação: 220/380V trifásico
Manual em português
Garantia: mínima de 24 meses
Observação: Informamos que as
medidas acima são em virtude do
local disponível para instalação do
equipamento.

Eixos XZ motorizados
- Eixos XYZ motorizados com
servomotor
- Sistema completo de refrigeração
- Lâmpada halogênea
- Sistema de lubrificação manual
- Digital nos três eixos (XYZ)
- Conjunto de pinças mínimo de 15
peças, com porta pinças ou conforme
o quantitativo de peças do modelo do
fabricante.
- Variador de velocidade mecânico
- Cabeçote mandrilhador na coluna
- Morsa mecânica.
Divisor universal com ponto, placa e
engrenagens:
- Conjunto ângulo reto, luneta e eixo.
- Mesa divisora
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- Cabeçote chaveteiro.
- Avanço automático eixo Y
FERRAMENTAS DA FERRAMENTEIRA
QUE DEVERÃO FAZER PARTE:
- (01) Fresa cilíndrica hélice a esquerda
30º (diâmetro externo) 63 mm x 32
mm comprimento ᶲ( diâmetro interno
27mm).DIN 884- NH
- (01) Fresa angular, „‟RABO DE
ANDORINHA‟‟Haste paralela Forma A,
ângulo 45º,d1 32, b 8, DIN 1833 AH
- (01) Fresa angular, „‟RABO DE
ANDORINHA‟‟ Haste paralela Forma A,
ângulo 60º,d1 32, b 12,5 ,DIN 1833
AH
- (01) Fresa angular,ângulo frontal
Forma A ,ângulo 60º,d1 100, d3 27, b
32 , DIN 842 A
- (01) Fresa circular com dentes
cruzados, corte 3 lados Forma A, d1
80,d2 27,b 5, DIN 885AH
- (01) Fresa de perfil constante, semi‐
circular convexa, detalonada
raio=1/4’’
- (01) Fresa de perfil constante, semi‐
circular convexa, detalonada
raio=5/16’’
- (01) Fresa para rasgos de chaveta,
corte no diâmetro, dente reto
diâmetro ext 80 mm= ; diâmetro
int=27mm ; espessura=10mm
- (01) Fresa de topo, haste cilíndrica,
corte à direita, hélice à direita, com
revesmento TIN. 1503 - DIN 844 NA
diâmetro ext 3/8’’= ;
comprimento=69mm
- (01) Fresa de topo, haste cilíndrica,
corte à direita, hélice à direita, com
revesmento TIN. 1503 - DIN 844 NA
diâmetro ext 1/2’’= ;
comprimento=83mm
- (01) Fresa de topo, haste cilíndrica,
corte à direita, hélice à direita, com
revesmento TIN. 1503 - DIN 844 NA
diâmetro ext 5/8’’= ;
comprimento=83mm
- (01) Fresa de topo, haste cilíndrica,
corte à direita, hélice à direita, com
revesmento TIN. 1503 - DIN 844 NA
diâmetro ext 3/4’’= ;
comprimento=83mm
- (01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

detalonado Nº 5 M 1,5 ; diâmetro
interno 22mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº 3 M 2 ; diâmetro
interno 22mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº M 2,75 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº 3 M 3 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº 7 M 3 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº6 M 3,5 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº 3 M 4 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa de perfil constante, sistema
módulo, ângulo de pressão 20° ou 15°
perfil de referência I DIN 3972,
detalonado Nº 6 M 4,25 ; diâmetro
interno 27mm
(01) Fresa circular com dentes retos,
corte 3 lados Forma B, d1 63,d2 27,b
16, DIN 885AH
(01) Fresa circular com dentes retos,
corte 3 lados Forma B, d1 80,d2 27,b
8, DIN 885AH
(01) Fresa circular com dentes retos,
corte 3 lados Forma B, d1 80,d2 27,b
10, DIN 885AH
(01) Fresa circular com dentes retos,
corte 3 lados Forma B, d1 80,d2 27,b
20, DIN 885AH
(01) Fresa de ângulo duplo simétrico
DIN 847 - 45º.
(01) Fresa de ângulo duplo simétrico
DIN 847 - 60º
(01) Cabeçote aplx 10 63 mm
(02) Porta fresa facear iso 40 x 22,00
mm bx
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(02) Cone iso 40 x 27
(01) Cabeçote aplx 10 80 mm
(10) Pastilha apkt 1003 pdtr lt 30 pl
(01) Cabeçote rdmt 12 63 mm
(01) Suporte fl01 b27-080-z05 rdmt
1204 lz
- (10) Pastilha rdmt 1204 mo lt 30 lm
-

Garantia: mínima de 24 meses
RETÍFICA PLANA HIDRÁULICA
-

-

03

-

Retifica plana hidráulica, com Base de
ferro fundido cinzento GG25 com
construção sólida para absorção de
vibração, Lubrificação centralizada,
Possui placa de proteções para total
atendimento da Norma de Segurança
NR-12, movimento da mesa sobre
guias
prismáticas,
possui
placa
magnética, quadro elétrico completo e
com atendimento total da norma de
segurança NR-12.
Sistema hidráulico automático eixo X
(longitudinal), com bomba de palhetas
de vazão variável, Eixo Y possui
avanço automático motorizado –
Elétrico, nas modalidades intermitente
e contínuo, e eixo Z Manual.
Acessórios:
Balanceador de rebolo e eixo, base
magnética, rebolo e rebolo reserva,
caixa de ferramentas, contendo no
mínimo 02 flange para rebolo, sistema
de iluminação, sistema de refrigeração
e sistema hidráulico.
Alimentação: 220 monofásica / 380V
Trifásica;
Dimensões
mínimas
da
mesa:
480x220 mm;
Cursos X / Y: mínimo de 500x220
mm;
Curso Z: mínimo 430 mm;
Base magnética: a partir de 450 mm;
Dimensão do rebolo: mínimo 200 x 20
x 31,75 mm;
Velocidade
do
rebolo:
conforme
diâmetro do rebolo para se ter 30 m/s
Motor principal: a partir de 2,0 KW;
Motor da bomba de refrigeração:
conforme o modelo do fabricante;
Peso: Não superior a 1500 kg;
Tamanho: Não sendo superior a 2m
de comprimento;
Observação: Informamos que as
medidas acima são em virtude do
local disponível para instalação do

UND

1

5

153.666,67

153.666,67
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-

-

equipamento;
O
equipamento
deverá
suprimento
inicial
dos
hidráulicos e de refrigeração;
Manual em português

ter
o
óleos

Garantia: mínima de 24 meses
MESA DE DESEMPENO GRANITO
PRETO
-

04

-

Superfície finamente lapidada
Não sofre distorções de planicidade
Planicidade de acordo com norma
DIN876/0
Classe 0
Dimensões (LxPxA):
1200x800x150mm
Exatidão (Planicidade): 9µm
Obs: Informamos que as medidas
acima são em virtude do local
disponível
para
instalação
dos
equipamentos
do
laboratório
de
metrologia.

UND

2

16

11.265,33

22.530,66

UND

1

5

41.568,04

41.568,04

UND

3

20

891,25

2.673,75

Garantia: de acordo com o fabricante
COMPRESSOR DE AR PARAFUSO
05

-

Conexão de descarga (pol) ¾
Faixa de pressão nominal (bar) 11
Faixa de pressão nominal (lbf/pol²)
160
Faixa de vazão efetiva (l/min) – 1274
- 11 bar
Faixa de vazão efetiva (pcm) - 45 160 lbf/pol²
Opcões de tratamento de ar
Com secador integrado
Potência mínima: (Hp) 15
Potencia de motor mínima: (Kw) 11
Ruído +-(dB A) 68
Volume do reservatório: (Litros) 500l
Alimentação: 220/380V – trifásica

Garantia: mínima de 12 meses.
COMPRESSOR DE AR

06

-

Faixa de pressão nominal (bar) 8
Faixa de vazão efetiva (l/min) 50
Potência mínima: ½ cv.
Ruído +-(dB A) 45 /m
Volume do reservatório: no máximo
de 25l
Acessórios: Engate Rápido Fêmea
KD3-CK-4, Engate Rápido Fêmea KD4-
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1/4-A, Engate Rápido Macho KS4-CK-4 e Mangueira PUN-6X1-BL .
- Alimentação: 220V / 50-60Hz monofásico
- Garantia: mínima de 12 meses
Observação:
O
equipamento
será
utilizado ao lado de bancadas didáticas
de Pneumática e de Hidráulica da
fabricante FESTO, dentro de sala de aula,
tendo simultaneamente 03 equipamentos
funcionando, por isso a necessidade das
especificações técnicas dos acessórios
citados acima.
Garantia: mínima de 12 meses

VALOR TOTAL

457.570,79

Observações:


GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS - As garantias mínimas dos equipamentos foram
descritos nas características técnicas de cada item;



TREINAMENTO - Para os equipamentos referentes aos Itens: 1, 2 e 3, deverão ser
fornecidos treinamentos, sem ônus para o SENAI/MA, com carga horária mínima de 24
horas a ser realizado no local de entrega de cada Equipamento. As despesas com
passagens, hospedagens e diárias devem ficar a cargo da empresa contratada;



ENTREGA TÉCNICA - Todos os equipamentos deverão ter a entrega técnica, conferência
dos itens básicos e substâncias, demonstração do perfeito funcionamento do equipamento,
por parte do fornecedor, conforme local de entrega sinalizado na Autorização de
Fornecimento.



MANUAL DO EQUIPAMENTO / APOSTILAS DIDÁTICAS / MÍDIAS ELETRÔNICAS Todos os equipamentos deverão apresentar seus manuais de utilização totalmente em
português, assim como suas respectivas mídias eletrônicas quando o fabricante ofertar.



VOLTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
A tensão elétrica dos equipamentos foram descritos na descrição técnica dos mesmos, caso
em algum item não esteja descrito a tensão deverá ser considerado 220V monofásico.



NORMAS REGULAMENTADORAS
Todos os equipamentos deverão está dentro das Normas Regulamentadoras, NR-12.
A manutenção e a Assistência técnica deverão ser realizadas necessariamente no local de
instalação das máquinas, devendo, pois a substituição e reposição de peças ocorrerem
também no local de instalação da máquina. Caso haja a necessidade de deslocamento da
máquina para manutenção o ônus caberá ao licitante venc
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
1.

Cotamos para o objeto em licitação o valor de R$ _________ (__________________)
para o valor total dos ITENS que serão fornecidos, conforme Anexo II.

2.

O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de
entrega de seu respectivo envelope, estabelecida no do Edital Nº 023/2017 CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO.

3.

O prazo para entrega do objeto licitado será de ______ dias, de acordo com o Pedido
de Compra/Autorização de Serviço, contados da comunicação oficial para a execução
do objeto desta licitação.

4.

Declaramos que, no preço cotado, estão embutidos todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal e previdenciária.

5.

Estamos cientes e concordamos que na seleção dos produtos ofertados para a
execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação
exigida no instrumento convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a
qualidade do atendimento às Unidades do SENAI/MA.
São Luís, ___ de ________ de ______.
_______________________________
(Representante da Empresa)
Dados do representante da empresa/profissional que assinará o termo de contrato,
conforme consta no contrato social.
Nome: _________________________________________________________
Nacionalidade: ________________

Profissão: ________________________

Estado Civil: __________________

Identidade: _______________________

Órgão:

Emissão: __/__/____

CPF: ______________

_____________
Dados bancários da empresa licitante.
Banco: ___________

Agência: _____________

Conta: ____________

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com o CNPJ.
O Anexo II é parte integrante da Proposta de Preço.
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ANEXO IV
CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL Nº 023/2017 - CONCORRÊNCIA RP

Por esta, fica credenciado (a) o (a) Senhor (a) _____________________, portador
(a) da carteira de identidade nº. ____________, expedida pela ____________, inscrito no
CPF sob o nº _____________ para representar a empresa ________________________,
inscrita no CNPJ nº. _________________, nos autos referentes à licitação em epígrafe, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu
nome, bem como formular proposta técnica e ou comercial, assinar documentos, requerer
vista de documentos e proposta, interpor recurso e participar de todos os atos inerente ao
certame e a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2017.
Atenciosamente,
___________________________
(Representante da Empresa)

Nome:
C.I.:
CPF:
Cargo:

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com CNPJ.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E
DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL
Ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Departamento Regional do Maranhão

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio
de seu representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade
nº ___________, declara, sob as penas da Lei, e para os fins de licitação, EDITAL Nº
023/2017 CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO:

I.

Que não há em seu quadro, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

II.

Que recebeu todos os documentos inerentes a presente competição e tomou
conhecimento integral de teor do Edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às
disposições nele contidas.

São Luís, ___ de _________ de ______.

______________________
Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ.
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, situado nesta Capital, na
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar,
entidade de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.775.543/0001-79, neste ato
representado pelo seu Diretor Regional, Sr. Marco Antonio Moura da Silva.
Considerando o julgamento da CONCORRÊNCIA para REGISTRO DE PREÇO nº
023/2017, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS dos materiais da Empresa:
......................................., inscrita no CNPJ sob nº. ..............................., telefone (......)
............................, estabelecida na Av .................................., neste ato representado
por seu representante legal Sr. ..............................., brasileiro, portador da Carteira de
Identidade nº. .............................. SSP/MA, CPF nº. ....................................., doravante
denominado FORNECEDOR.
1.

DO OBJETO

1.1.

A presente ATA tem por objeto o Registro de Preço visando a eventual Aquisição
de Equipamentos de Metal Mecânica para reestruturar a base tecnológica do
curso técnico de Metal Mecânica e atender as necessidades dos Centros de Educação
Profissional e Tecnológica do SENAI/DR-MA, nas quantidades e características
exigidas, de acordo com a especificação do produto.

2.

DA EXPECTATIVA DO FORNECEDOR

2.1.

Esta Ata não obriga o SENAI/DR-MA a firmar a contratação com o FORNECEDOR,
podendo ocorrer licitações específicas para os serviços registrados, ou outro meio
legal, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência de
execução dos serviços em igualdade de condições.

2.2.

A entidade contratante não está obrigada a solicitar o quantitativo máximo previsto
do objeto licitado, bem como de uma única vez, podendo ser solicitado o quantitativo
durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços.

3.

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

3.1.

Os pedidos serão formalizados pelo SENAI/DR-MA, mediante a emissão de
Autorização de Fornecimento, onde constará a forma de execução e obrigações
decorrentes do registro de preços a serem firmadas entre o SENAI/DR-MA e o
FORNECEDOR observando-se as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na
legislação vigente, bem como na presente Ata.

3.2.

O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

4.

DO LOCAL PARA ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

4.1.

Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues nos endereços
conforme quadro abaixo:
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UNIDADES

ENDEREÇOS
Av. Juventude, s/nº - Nova Imperatriz –
Imperatriz/MA - CEP: 65907-180
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099110 e no anexo - Rosário/MA
Rua da Estrela, s/nº - Estrada da Gapara - Vila
Embratel - São Luís/MA - CEP: 65081-251
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom
Jardim - Açailândia/MA - CEP: 65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de
Queiroz - Caxias/MA - CEP: 65605-305

CEPT Imperatriz - MA
CEPT Distrito Industrial
CEPT Itaqui Bacanga
CEPT Açailândia - MA
CEPT Caxias - MA
5.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ORIUNDO DA
PRESENTE ATA

5.1.

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos Contratos oriundos desta Ata,
será designado através de Portaria específica para este fim.

6.

DO PREÇO REGISTRADO E DA SUA ALTERAÇÃO

6.1.

O proponente beneficiário do preço registrado compromete-se a fornecer os serviços
especificados em anexo.

6.2.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo
ser promovidas negociações com o fornecedor.

6.3.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, a Administração do SENAI/DR-MA deverá convocar o
fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo aos
valores praticados pelo mercado.

6.4.

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir
as obrigações assumidas, o SENAI/DR-MA poderá:
a)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
solicitação anteceder o pedido de fornecimento; e

b)

Convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de
negociação.

6.5.

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à
época do registro.

6.6.

Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pelo SENAI/DR-MA para determinado bem ou serviço.
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6.7.

Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de
mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e
ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada no Edital.

6.8.

O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Coordenadoria de
Suprimentos, especificando o novo preço, desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido. Ao proceder à solicitação de atualização de
preço o beneficiário do registro fica ciente que será permitido que a Comissão de
Integrada de Licitação convoque, na ordem de classificação, as empresas
remanescentes, para aceitarem o fornecimento no mesmo preço registrado pela 1ª
classificada.

7.

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contadas a partir da data de sua
assinatura, desde que inalteradas as condições aqui pactuadas.

8.

DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

8.1.

Fica estabelecido o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para entrega dos
equipamentos, contada a partir da data do recebimento da Autorização de
Serviço/Contrato.

9.

ENTREGA TÉCNICA
Todos os equipamentos deverão ter a entrega técnica, conferência dos itens básicos e
substâncias, demonstração do perfeito funcionamento do equipamento, por parte do
fornecedor, conforme local de entrega sinalizado na Autorização de Fornecimento;
A entrega técnica deverá ocorrer em dias úteis sendo agendada com antecedência de
24(vinte e quatro) horas e contará com a participação do responsável da unidade
beneficiada ou por colaborador devidamente designado por aquele para atuar nesta
finalidade, sendo assistido por um suplente encarregado, figurando-se por
colaborador que detenha atuação e conhecimento do aparelho e de suas respectivas
funcionalidades;
Para a entrega técnica deverá ser preenchido “check list” de conferência dos itens
citados, o funcionamento e as observações pertinentes à realização do evento,
devendo ser arquivado na unidade beneficiada e encaminhado cópia ao fiscal do
contrato. Caso ocorram situações adversas que comprometam a entrega técnica, a
unidade beneficiada deverá informar oficialmente ao fiscal do contrato.

10. TREINAMENTO
Para os equipamentos referentes aos Itens: 1, 2 e 3, deverão ser fornecidos
treinamentos, sem ônus para o SENAI/MA, com carga horária mínima de 24 horas a
ser realizado no local de entrega de cada Equipamento. As despesas com passagens,
hospedagens e diárias devem ficar a cargo da empresa contratada.
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11.

DA VIGÊNCIA DAS AUTORIZAÇÕES
ORIUNDOS DESTA ATA

DE

FORNECIMENTO/CONTRATOS

11.1. A autorização de Fornecimento/Contrato relacionados aos pedidos terá vigência de 90
(noventa) dias para fins de pagamento.
12.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1. O quantitativo poderá ser aditado, durante a vigência da Ata, nas hipóteses de
complementação ou acréscimo que se fizerem necessários nas obras, serviços ou
compras até 25% (vinte e cinco) por cento) do valor inicial, mediante a lavratura de
Termo de Aditamento, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI,
em seu art. 30.
12.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões
que se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento.
12.3. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas,
constarão em Termo de Aditamento.
13.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Os preços registrados, na presente Ata de Registro de Preços, poderão ser cancelados
de pleno direito:
I. Por iniciativa do SENAI/DR-MA:
a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b)

Quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento dentro do
prazo estipulado;

c)

Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado
pelo mercado;

d)

Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAI/DR-MA.

II. Por iniciativa do fornecedor:
a)
14.

Mediante solicitação por escrito, desde que comprove que está impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de registro de Preços.

DO RECEBIMENTO

14.1. Provisoriamente, no ato da entrega, pelo representante do SENAI/DR-MA, que
procederá a conferência de sua conformidade com da Autorização de Serviço.
14.2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, mediante
“TERMO DEFINITIVO”, comprovada a boa qualidade dos mesmos.
14.3. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui as responsabilidades
civis e penais da CONTRATADA.
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15.

DOS PAGAMENTOS

15.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento do Termo Definitivo de entrega, mediante apresentação de Nota Fiscal/
Fatura correspondente atestada pelo setor competente.
15.2. A Contratada deverá encaminhar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura os
comprovantes do INSS, FGTS e Receita Federal, com validade no momento de sua
apresentação.
16.

DAS PENALIDADES

16.1. O atraso injustificado na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e não
aceito pela Contratante, incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados
sobre o valor total contratado em favor da empresa infratora:
a)

Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), até o limite de 10%
(dez por cento);

b)

A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro
por centos), caracterizando a inexecução total da obrigação a partir do 11º
(décimo primeiro) dia de atraso;

c)

Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor do contratado.

16.2. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a Licitante, garantida a
prévia defesa, às seguintes penalidades: Advertência, Multa, Suspensão do Direito de
Licitar ou Contratar com o SESI/SENAI/DR-MA por prazo não superior a 02 (dois)
anos.
16.3. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais
sanções: Advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou
contratar com o SESI/SENAI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
16.4. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para
efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento,
seus dados serão informados ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda
proceder a cobrança judicial da multa.
16.5. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de
penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
17.

DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS

18.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Havendo divergência entre a presente Ata e o Edital, considerar-se-á o conteúdo
previsto em Edital.
41

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa
da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

18.2. As contratações estipuladas nesta Ata de Registro de Preços no Edital nº. 023/2017
Concorrência RP e seus anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA, fazem
parte integrante e complementar deste instrumento independentemente de
transcrição.
18.3. Esta Ata tem como base legal a Concorrência Registro de Preços na forma do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA e, subsidiariamente, das
normas gerais vigentes.
19.

DO FORO

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas pelo foro de São Luís/MA, para a
execução dos direitos e obrigações desta oriundos, com exclusão de qualquer outro domicílio
atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos
jurídicos.

São Luís,

de

de 2017.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DR/MA
Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional
EMPRESA ....................................
..................................
Testemunhas:
1.
2.
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FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edf. Casa
da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
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