PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017
O DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/PE Entidade sem fins lucrativos, que integra o
Sistema Indústria, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada
pela Portaria 259/2017, do Diretor Regional, torna pública, para o conhecimento de quem
interessar possa, que promoverá no dia 12 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sua
sede, situada na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro - Recife - Pernambuco, a
realização de licitação, pela modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, na sua redação
atual devidamente publicada no DOU de 23/12/2011, bem como, pelas disposições deste
instrumento convocatório e de seus anexos.
DATA DE ABERTURA: 12 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 09:00 horas.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: no 1º andar, Edifício Sede do Departamento Regional do
SENAI de Pernambuco, situado na Rua Frei Cassimiro, nº 88 - Santo Amaro, CEP: 50.100260, nesta Capital.
1. DO OBJETO:
1.1. Aquisição de equipamentos para modernização das instalações da sala de reunião do
SENAI/PE, tudo conforme disposto no Anexo I deste instrumento – Termo de Referência.

1.2. Será a critério exclusivo do SENAI/PE a definição e estipulação dos quantitativos.
1.2.1. O quantitativo referido no Anexo I constitui-se uma mera previsão dimensionada, não
estando o SENAI/PE obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à Contratada o
direito de pleitear qualquer tipo de reparação, portanto o SENAI/PE se reserva o direito de, a
seu critério, utilizar ou não a quantidade prevista.
2. DA PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital.
2.2. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e
condições deste Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais
pertinentes.
2.3. Não será permitida a participação:
a)
b)
c)

Consórcio de pessoas jurídicas.
Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SENAI.
Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar.
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d) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes Tenham
colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus
Anexos.
e) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do
artigo 46 da Lei nº. 8.443/1992, através de consulta realizada pelo Cadastro Nacional das
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o tipo de sanção a ser pesquisado é o de
Inidoneidade – Lei Orgânica TCU.
2.4. Os licitantes que quiserem se utilizar da via postal deverão acondicionar o envelope de
“Documentação de Habilitação” e o envelope da "Proposta de Preços", devidamente
lacrados, em um único SEDEX, e endereçá-lo à Comissão Permanente de Licitação do
SENAI/PE no endereço citado acima. Os envelopes enviados por essa forma só serão
aceitos pela Pregoeiro se lhes forem entregues até o horário de encerramento da recepção
do envelope, e se entregue sem qualquer violação de seu conteúdo.
2.5. O SENAI/PE não se responsabilizará por proposta que seja entregue em locais e
horários diversos do mencionado neste edital.
2.6. É facultada ao licitante a participação nas sessões por seu representante legal ou
especificamente nomeado por instrumento público ou particular de procuração ou de
credenciamento que autorize seu preposto a participar do Pregão com poderes de
negociação.
3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇOS:
3.1. Para participar, os interessados deverão entregar, à Comissão de Licitação no horário
estabelecido para abertura, dois envelopes lacrados. O envelope contendo a “Proposta de
Preços” e o envelope contendo a “Documentação de Habilitação”.
3.2. Externamente os envelopes deverão ser identificados da seguinte forma:
ENVELOPE 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017
Nome (identificação do Licitante)
Telefone
CNPJ
E-mail
ENVELOPE 2 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO”
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017
Nome (identificação do Licitante)
Telefone
CNPJ
E-mail
4. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL:
4.1. Os licitantes poderão obter um exemplar do Edital do PREGÃO PRESENCIAL – Nº
030/2017, bem como informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório,
juntamente à Comissão de Licitação, localizada na Rua Frei Cassimiro, nº 88, bairro de
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Santo Amaro, nesta cidade do Recife/PE – CEP: 50.100-260. Maiores informações pelo
telefone (81) 3202-9377 ou 3202-9386 ou pelo site www.pe.senai.br.

5. DO CREDENCIAMENTO:
5.1. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia,
hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, munidos obrigatoriamente, com os
seguintes documentos:
5.1.1. Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, estatuto social, inclusive a
última alteração contratual, se houver, ou contrato social em vigor ou outros instrumentos
devidamente registrados na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou
Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II, com firma
reconhecida, do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno
atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. A procuração deve vir acompanhada do correspondente documento, dentre os
indicados no item 5.1.1. deste edital, que comprove os poderes do outorgante.
5.2. Os documentos referidos nos subitens 5.1.1 e 5.1.2. devem ser entregues em
separado dos envelopes de nº. 01 e 02.
5.3. O representante legal e o procurador ou credenciado deverão identificar-se exibindo a
CÓPIA e documento oficial de identificação que contenha foto.
5.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
5.5. As propostas que não sejam apresentadas por representantes legais das licitantes ou
por procuradores e/ou credenciados conforme modelo constante do Anexo II deste Edital
serão consideradas como única oferta dessas empresas.
5.6. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda
por publicação em órgão de imprensa oficial.
5.6.1. Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pelo
Pregoeiro ou por membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL mediante a
apresentação dos originais.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado com menção ao presente
PREGÃO contendo, ainda, na sua parte externa, o nome “PROPOSTA DE PREÇO” e
deverá ser apresentada em uma única via, datilografada ou impressa por computador, em
língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do licitante, contendo:
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a) O nome completo e o endereço do proponente.
b) A DESCRIÇÃO COMPLETA MENCIONANDO AS CARACTERÍSTICAS (marca e
modelo/referência), com os devidos catálogos e/ou folders explicativos e/ou links
validos do fabricante com o detalhamento técnico do (s) produto (s) e demais
especificações pertinentes, na forma do Anexo I do presente edital, que deverão ser
apresentados junto a Proposta de Preços.
c) Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as
características técnicas exigidas nas especificações para cada item.
d) O preço unitário dos ITENS e o preço global dos ITENS propostos.
e) O prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (NOVENTA)
dias, contados da data da abertura das mesmas.
f) Prazo de entrega definitiva dos itens: de acordo com o prazo estipulado para cada
item no Termo de Referência e conforme PED – Pedido de Compra.
g) Declarações constantes, conforme os Anexos III e IV.
h) Apresentar declaração de conformidade ou certificado de teste do Equipamento
referente ao item 01.

6.2. Não serão aceitas propostas via Fax.
6.3. Serão inabilitados e/ou desclassificados licitantes, sem direito a indenização ou
qualquer ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o SENAI/PE tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da
licitação, que desabone sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.
6.4. Os preços propostos, além de se expressarem em moeda corrente nacional, deverão
ser consignados em algarismos. Constatado erro de cálculo em qualquer operação,
prevalecerá o valor mais favorável para o SENAI-PE. Na hipótese de divergência entre os
valores indicados numericamente e por extenso, dar-se-ão por corretos os preços expressos
por extenso.
6.5. No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o
objeto licitado, referentes a encargos sociais, tributos em geral, mão-de-obra,
materiais, equipamentos, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, transporte
(FRETE), ICMS, ISS, tributos em geral, e demais encargos diretos ou indiretos, não
especificados e tudo mais necessário à completa execução do objeto, considerandose estes como inclusos nos valores ofertados quando não mencionados;
6.6. Não será aceita proposta que contenha oferta de vantagens não previstas neste edital
ou que esteja em desacordo com as condições aqui estabelecidas e/ou com os termos do
Regulamento de Licitações e Contrato do SENAI.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado
contendo o número deste PREGÃO e a identificação “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
7.2. O envelope relativo à documentação deverá conter os seguintes documentos para a
Habilitação:
7.3. Quanto à habilitação jurídica:
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7.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou,
7.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração
contratual, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, salvo se já
tiver sido apresentado por ocasião do Credenciamento (subitem 5.1.1.).
7.3.3. Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F.:
7.3.3.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.
7.3.4. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro societário dirigentes
ou empregados do SENAI/PE, conforme Anexo VI.
7.4. Quanto à regularidade fiscal:
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
7.4.2. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual; exemplificativamente, mas não exaustivamente CIM, CADFOR,
SINTEGRA, DIAC.
7.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Quitação de
Tributos Federais pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União);
7.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na
forma da lei;
7.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, na
forma da lei;
7.4.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, (CND do INSS) e CRF do FGTS
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
mediante certidão negativa ou de regularidade, na forma da lei.
a) Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades. Os documentos
para os quais o prazo de validade não estiver mencionado explicitamente, somente serão
aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação dos documentos de
habilitação e propostas.
b) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados por processo de
cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão oficial da imprensa ou
através da apresentação do original e de cópias para serem autenticadas pela Comissão de
Licitação.
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c) As certidões emitidas pela INTERNET poderão ser validadas pela Comissão de Licitação
através da consulta, no decorrer da sessão.
7.5. Qualificação Técnica:
7.5.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
7.5.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto ora licitado por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove que já forneceu
ou fornece satisfatoriamente, materiais da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado.
O atestado deverá ser datado e 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 documento;
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu ao emitente; e
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
7.5.3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de
capacitação técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência,
implicará na inabilitação da respectiva licitante.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1. Na data, horário e local indicados neste edital, a Comissão de Licitação receberá dos
licitantes os envelopes referentes à documentação e às propostas devidamente fechados,
contendo o número do edital de licitação e a indicação de seu conteúdo, com o título
"Proposta de Preços" e o outro com o título “Documentação de Habilitação”.
8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos documentos e propostas, nenhum
documento ou proposta será recebido pela Comissão, pelo que se recomenda que todos os
interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes
do horário previsto para recebimento das propostas.
8.3. Após a (o) Pregoeira (o) ter declarado encerrado o prazo para o recebimento dos
envelopes referidos no item anterior, nenhum outro será aceito, procedendo-se, então, a
abertura dos envelopes de proposta.
8.4. A Comissão de Licitação desclassificará as propostas que não atendam às exigências
do Edital.
8.4.1. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de
reconsideração à própria comissão de licitação, na forma do Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAI 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.
8.4.2. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração,
sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.
8.4.3. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não
caberá recurso.
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8.5. A Comissão de Licitação fará a classificação para lances verbais das propostas válidas,
obedecendo à ordem crescente do índice de MENOR PREÇO POR ITEM ofertado.
8.5.1. Serão classificadas para a fase de lances verbais a proposta de menor preço e
aquelas que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor ou, em não havendo pelo
menos 3 (três) propostas naquelas condições, a escolha de tantas quantas forem
necessárias, na ordem crescente do valor ofertado, para alcançar o número mínimo de 3
(três) participantes;
8.5.2. Quando não forem classificadas, no mínimo, três propostas na forma definida no
inciso anterior, serão classificas, sempre que atendam as demais condições definidas no
instrumento convocatório, a de menor preço e as duas melhores propostas de preço
subseqüentes.
8.5.3. A Classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a
realização da fase de lances verbais.
8.6. Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão de Licitação, terá início
a fase de apresentação de lances verbais.
8.6.1. As propostas que, em razão dos critérios definidos não integrarem a lista de
classificadas, serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame.
8.7. O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de
maior PREÇO, classificada, a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na
ordem DECRESCENTE DE PREÇO.
9.8. Havendo lance, o pregoeiro 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 POR ITEM.
8.9. O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de
nova rodada, caso ocorra.
8.10. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas
escritas classificadas para esta fase.
8.11. O pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas
em ordem crescente de PREÇO.
8.12. A Comissão de Licitação, antes de declarar o vencedor, promoverá a abertura e a
verificação da documentação de habilitação do licitante que, na ordenação feita pelo
pregoeiro, apresentou a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
8.13. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação somente serão abertos
após a classificação das propostas dos licitantes e apenas daquele colocado em primeiro
lugar.
8.14. Ocorrendo a inabilitação do proponente do MENOR PREÇO POR ITEM, proceder-se-á
a imediata abertura do envelope de habilitação do licitante que, na ordem crescente de
MENOR PREÇO POR ITEM, lhe seguir, até que um deles preencha as condições de
habilitação exigidas.
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8.15. Declarado o licitante vencedor, a Comissão de Licitação encaminhará o processo à
autoridade competente para a homologação e adjudicação.
8.16. Da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentos de habilitação e
de proposta, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, os
documentos e as propostas apresentadas, as reclamações, eventuais recursos interpostos e
as decisões relativas ao ato, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação.
8.17. A ata será assinada pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes, ficando
desde já entendido que aqueles que não a assinarem decairão do direito de reclamar contra
o processamento da presente licitação.
9. DO JULGAMENTO:
9.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar MENOR PREÇO POR ITEM,
levando-se em consideração objetivamente o atendimento de todas as especificações deste
edital.
9.2. Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou omissão que
porventura vierem a ser verificadas nas propostas, ou pedido de desconsideração das
mesmas, por razões semelhantes.
9.3. Verificada a igualdade de preços entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
por sorteio, em sessão pública, para o qual os licitantes serão convocados.
10. DO DIREITO DE RECURSO:
10.1. Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe o Direito de Recurso conforme consta no
Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAI.
10.2. Somente caberá recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da decisão que declarar o
licitante vencedor.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da
licitante, devendo o Pregoeiro encaminhar o processo para a homologação e adjudicação, a
ser feita pela autoridade superior.
10.4. Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Diretor Regional do SENAI/DR-PE, por
intermédio do Pregoeiro, protocolados no Departamento Regional do SENAI, localizado na
Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, CEP: 50.100-260, das 09h00min às
12h00min e das 13h00min às 16h00min horas, e observarão:
a) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
b) a legitimidade e o interesse recursais;
c) a fundamentação.
10.5. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da
comunicação da interposição do recurso.
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10.6. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar
competência no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua
interposição ou, quando for o caso, daquela prevista para a manifestação do item 10.4.
10.7. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.8. Os recursos terão efeito suspensivo.
11. DO RECEBIMENTO:
11.1. Os objetos licitados serão considerados recebidos, depois de conferidos e atestados
por Colaborador do SENAI, responsável pelo setor requisitante, da sua adequação às
especificações do ANEXO I e seu perfeito estado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a
entrega dos mesmos;
11.2. Verificando-se defeitos nos objetos fornecidos, a empresa será notificada para sanálos ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ficando nesse período
interrompida a contagem do prazo para recebimento.
12. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado após cada fornecimento no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos após a entrega dos produtos e apresentação de nota fiscal pela licitante e será
creditado através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do Brasil S.A.), ou seja, cobrança em
carteira, para liquidação em conta corrente, devendo a licitante informar na nota fiscal os
dados relativos ao nome e número do banco, da agência e número da conta corrente para
depósito.
12.1.1. Para fins de pagamento à licitante deverá ela manter todos os requisitos
documentais de habilitação constantes do edital, cuja confirmação será feita através da
internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal,
com suspensão do pagamento em caso de irregularidade.
12.1.2. Os respectivos comprovantes de depósito em conta-corrente valerão como recibo
dos pagamentos realizados pelo SENAI/PE. Desta forma, o Fornecedor/Contratado não
deverá enviar a entidades boletos de cobrança bancária, sendo vedada a sua emissão,
responsabilizando-se por eventuais protestos indevidos feitos por ele mesmo e/ou por
terceiros contra o SENAI/PE.
12.1.3. Na hipótese de a LICITANTE ser optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura
declaração, conforme Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004,
devidamente assinada por seu representante legal, situação em que não incidirá a retenção
disposta no subitem acima.
12.1.4. Em cumprimento à legislação tributária, as empresas que prestarem serviço e
sofrerem retenção na fonte de tributos federal e/ou municipal devem mencionar no corpo da
nota fiscal tal obrigatoriedade, esclarecendo para que município deve ser retido o ISS e a
retenção de INSS devida, se for o caso. A ausência dessas informações poderá implicar em
recusa, por parte da entidade, da referida Nota Fiscal.
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12.1.5. Dúvidas em relação à retenção dos impostos entrar em contato com o setor fiscal
através do fone (81) 3202.9338 / Sra. Patrícia Caldas.
12.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, o pagamento será sustado até que a licitante providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso e durante o referido período de
sustação, quaisquer ônus para o SENAI.
12.3. O SENAI poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela licitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.4. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto
entregue que, mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. Os custos decorrentes da contratação correrão por conta de previsões orçamentárias
vinculadas à Administração do SENAI/PE.
14. DAS PENALIDADES:
14.1. Se a licitante recusar-se a receber os documentos formalizadores de solicitações de
compra injustificadamente e/ou não atendê-las, de acordo com as especificações exigidas
no edital, no prazo previsto, será aplicada, por evento, multa de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso no atendimento do pedido, limitada ao máximo de 10% (dez por cento) tudo
sobre o valor nominal total de cada item.
14.2. Na hipótese de recusa injustificada do adjudicatário em fornecer o objeto, dentro do
prazo de validade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se
o licitante vencedor as seguintes penalidades:
a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.
14.3. Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e
força maior, ao licitante vencedor poderão ser aplicadas as penalidades constantes nas
alíneas “a” e “b” do item 14.2.
14.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao
SENAI/PE o direto de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no presente edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAI.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. As atas de habilitação/inabilitação e de julgamento da Comissão de Licitação, bem
assim, os demais atos e procedimentos relativos aos recursos interpostos serão divulgados
no quadro de avisos do Núcleo de Licitação e Contratos do SENAI/PE, na Rua Frei
Cassimiro, 88 - Santo Amaro, em Recife/PE para conhecimento público.
10

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017

15.2. Os envelopes dos “Documentos de Habilitação” das licitantes, exceto os da
vencedora, serão disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do contrato. Decorrido esse prazo, os referidos envelopes serão eliminados.
15.3. É assegurado ao SENAI/PE o direito de cancelar a presente licitação, antes de
assinada o PED (Pedido de Compra), sem que os participantes tenham direito a
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
15.4. Aos licitantes é assegurado o direito a esclarecimentos, dirigidos à Comissão de
Licitação, a respeito das exigências presentes no edital até 02 (dois) dias úteis antes da
sessão de abertura da Licitação, protocoladas no Departamento Regional do SENAI,
localizado na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, CEP.:50.100-260, das
09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.
15.5. É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta ou da
documentação, exceto aqueles previstos no item 15.7.
15.6. Os objetos consideram-se entregues:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue
com as especificações;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade/condições/quantidade dos objetos, e
conseqüente aceitação.
15.7. Caso a empresa licitante deixe de apresentar algum documento incluindo certidão por
órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da
habilitação a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do
respectivo órgão a informação que supra a omissão, proceder à consulta através da internet
para verificação da regularidade do licitante e do atendimento da exigência.
15.8. A participação nesta licitação, implicará na aceitação integral e irretratável das normas
deste instrumento convocatório, bem como na observância dos preceitos legais e
regulamentares, aplicáveis ao SENAI/DR-PE.
15.9. Não poderão participar da licitação dirigentes ou empregados do SENAI/PE.
15.10. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
15.12. Os casos omissos, bem assim, as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela
Comissão de Licitação do SENAI/PE, devendo ser dirigidas a ela, que se manifestará por
escrito, estendendo as respostas aos demais licitantes.
15.13. O presente Edital contém os seguintes Anexos, que dele fazem parte integrante e
inseparável:
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ANEXO I
Especificações do objeto/Termo de Referência;
ANEXO II
Modelo de Credenciamento / Carta de Representação;
ANEXO III
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e
Disposições do Edital;
ANEXO IV
Declaração de Fatos Impeditivos;
ANEXO V
Declaração de Mão-de-Obra de Menor; e
ANEXO VI
Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro societário
dirigentes ou empregados do SENAI/PE.

15.14. Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente edital, que ficará afixado
no quadro de avisos e site do SENAI/PE, www.pe.senai.br estando a Comissão de Licitação
à disposição dos interessados para informações, no horário comercial, e pelos telefones (81)
3202-9377 ou (81) 3202-9375 e pelo e-mail: licitação.dlc@pe.senai.br.

Recife, 24 de novembro de 2017.

Wallace Jose Tenorio Lins Junior
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos para modernização das instalações da sala de reunião do
SENAI/PE, tudo conforme disposto no Anexo I deste instrumento – Termo de Referência.
1. JUSTIFICATIVA
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para modernização das instalações da Sala de
Reuniões do Departamento Regional do SENAI-PE.
2. DA DESCRIÇÃO E DO DETALHAMENTO DOS OBJETOS
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
ITEM 01 - CAIXA DE SOM PASSIVA 8”
QTD: 02 UND
Faixa de Frequência: 60 Hz to 16 kHz (-10 dB)
Potência: 175 W Continuous Program Power; 87 W Continuous Pink Noise
Sensibilidade: 92 dB SPL, 1W, 1m
Fator Directividade (Q)
7.5 dB
Índice de Directividade (DI) 8,8 dB
Impedância nominal 8 ohms
Frequência de Crossover 2.8kHz
LF Driver 200mm (8 pol.) Cone de polipropileno com WeatherEdge
HF Driver 25mm (1 in) policarbonato revestido de titânio
Material do gabinete HIPS (poliestireno de alto impacto)
Proteção contra sobrecarga Limitação de potência de gama completa para proteger a rede e os
transdutores
Terminais de mola, aceita plug banana
Dimensões (A x L x P) 380 x 280 x 220 mm (15,0 x 11,0 x 8,6 pol.)
Peso líquido (cada): 5,5 kg (12 lb)
Peso da embalagem: (ea) 11 kg (25 lb)
Acessórios incluídos: Invisiball Assembly Chave hexagonal de 6mm x 180mm
ITEM 02 - MICROFONE DE MESA GOOSENECK COM FIO E BASE
QTD: 09 UND
Microfone com Base de mesa de 18 " com 10 'cabo, funções lógicas, programável interruptor,
indicador LED, snap-fit espuma para-brisas
Ampla faixa dinâmica e resposta de frequência para reprodução de som precisa em todo o
espectro de áudio
Os cartuchos intercambiáveis fornecem o padrão polar correto para cada aplicação
Saída balanceada, sem transformador para aumentar a imunidade ao zumbido eletromagnético e
interferência de RF durante longas distâncias de cabo
A montagem de choque fornece isolamento de mais de 20 dB do ruído de vibração de superfície
Montagem de flange de travamento para fixar permanentemente o microfone em atril, púlpito ou
mesas de conferência
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Para-brisas de espuma ajustável
Interruptor de ligar / desligar programável e LED indicador de ligar / desligar
Novo LED mais brilhante melhora a visibilidade sob forte iluminação ambiente
Terminais de entrada e saída lógicos para controle remoto ou uso com misturadores de microfone
automáticos
ITEM 03 – BASE PARA MICROFONE COM FIO GOOSENECK
QTD: 09 UND
Base de mesa com cabo de 10 pés, funções lógicas, interruptor programável e indicador de LED,
windscreen de espuma para uso em microfones gooseneck MX418
ITEM 04 - MESA DE SOM 10 CANAIS XLR
QTD: 01 UND
Número total de entradas 24 entradas
Entradas MIC / LINE 10 x microfone XLR Inputs
12 x 1/4 "TRS entradas de linha de nível
Entradas de linha estéreo 4 x 1/4 "TRS esquerda e direita Entradas emparelhados
AUX Envia 4
Retorna AUX 4 retornos estéreo
Insere 8 x inserções de canal
estéreo principais inserções
BUS (Grupo) Saídas Quatro subgrupos
2 Trk Mestre I / O 2 x XLR Saídas
2 x 1/4 "TRS saídas
ALT I / O 8 x 1/4 "TRS Sub Saídas
8 x 1/4 "TRS saídas diretas
RCA estéreo 2-Track Saídas
Monitorar saídas 2 x 1/4 "TRS Sala de Controle Saídas
2 x 1/4 "saídas de fone de ouvido estéreo
Seção de EQ EQ de 3 bandas com varredura Mid em todos os canais
Solo / Mute e Solo Buttons em todos os canais
Controle de Nível de canal Faders 60 milímetros
Ganho / Controle Sim
Phantom Power +48 V Fantasma
Medição Stereo 12-Segment LED Medidores
Clipe LEDs em todos os canais
Resposta de Frequência Mic Entrada à saída principal:
<10 Hz - 90 kHz (+0 dB / -1 dB)
<10 Hz - 160 kHz (+0 db / -3 dB)
Dynamic Range
Relação sinal-ruído 110 dB A ponderado (0 dBu In @ +22 dB Gain)
Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted
Fonte de alimentação
Dimensões 5,31 x 17,32 x 16,54 "(135 x 440 x 420 mm)
Peso (5,92 kg)
ITEM 05 - AMPLIFICADOR DE SOM 2 CANAIS
QTD: 01 UND
Amplificador De Classe D
Impedância: 4 ohms
Limiter
Auto Rampa
Entrada Balanceada
14
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Fonte Universal 85 ~265v
Silencioso
Ultra leve
1 unidade de rack
Orelhas de rack destacáveis
Potência total 1% THD max.*
1200W 2X600
Entradas
Ativas balanceadas, impedância = 20k ohms, nível máximo = +20dBu, em linhas
balanceadas para máxima potência na impedância nominal, conectores P10 com pino 2 hot por
EC/ANSI/AES standards e send com conectores 1/4" TRS Amphenol (tip+)
Sensibilidade de entrada
0dBu (0,775V rms)
Refrigeração Forçado com Micro Ventilador
Dimensões A x L x P (mm) 44/430/244 mm
ITEM 06 - DISTRIBUIDOR DE AC
QTD.: 01 UND
Distribuidor de AC com 8 Saídas e Painel Digital
Painel em metal 2 U’’ Pintura Epóxi Sistema de fechamento com parafusos M4 1 Conector de
entrada padrão NBR 2P+T; 8 Conectores de saída padrão NBR 2P+T; Sistema de proteção com
fusível de proteção 15A; Tensão de alimentação 110V - 220V; Exclusivo sistema de
monitoramento de tensão;
ITEM 07 – RACK 12U
QTD.: 01 UND
Capacidade (un.): 12 UN
Peso (kg): 6,890
Capacidade de carga (kg): 100
Embalagem (C x A x L / mm):
80 x 550 x 620
Altura útil (mm): 540
Altura Máx. (mm): 1120
Altura Min. (mm): 745
Largura (mm): 512
Largura útil (mm): 540
Comprimento (mm): 425
Material:
Aço / Plástico
Ajustes:
Inclinação / Largura
ITEM 08 – CABO DE INSTALAÇÃO BALANCRADOR SEM CAPA DE BORRACHA
QTD.: 150 MTS
Cabo tipo ‘Patch”, balanceado (positivo, negativo e terra) para uso em instalações.
ITEM 09 - CONECTOR XLR PAINEL FEMEA
QTD.: 09 UND
Conector de painel XLR fêmea de 3 pólos, corpo niquelado c/ trava, contatos em prata, terminais
para soldar, 31,0mm de altura e 26,0mm de largura.
ITEM 10 - CONECTOR XLR CABO FEMEA
QTD.: 10 UND
Conector de cabo/linha XLR fêmea de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
duas abas internas de guia para assegurar fácil alinhamento para montagem
ITEM 11 - CONECTOR XLR CABO MACHO
QTD.: 14 UND
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Conector de cabo/linha XLR macho de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
duas abas internas de guia para assegurar fácil alinhamento para montagem fácil e rápida.
ITEM 12 – CABO BALANCEADO PARA MICROFONE
QTD.: 02 MTS
Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem
trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG
ITEM 13 – MICROFONE SEM FIO UHF
QTD. 01 UND
Display LCD Multifuncional
100 Frequências selecionáveis
Busca automática de frequência (Auto Scan)
Saída balanceada XLR e saída P10
Sincronização através de infravermelho
Sistema mão
ITEM 14 - PAINEL DE PAREDE 4X2
QTD. 01 UND
Painel de parede no padrão 4×2 no padrão internacional Decora para encaixar 6 keystones.
ITEM 15 - KEYSTONE PARA PAINEL DE PAREDE
QTD. 01 UND
Keystone para encaixar em painel de parede para conexão HDMI de alta definição.
ITEM 16 - KEYSTONE KEYSTONE PARA PAINEL DE PAREDE
QTD. 02 UND
Keystone para encaixar em painel de parede para conexão RCA (VERMELHO). Possui uma
entrada fêmea e saída
ITEM 17 - KEYSTONE KEYSTONE PARA PAINEL DE PAREDE
QTD. 02 UND
Keystone para encaixar em painel de parede para conexão RCA (PRETO). Possui uma entrada
fêmea e saída fêmea.
ITEM 18 - KEYSTONE KEYSTONE PARA PAINEL DE PAREDE
QTD. 03 UND
Keystone utilizado para cobrir espaços vazios que não estão sendo utilizados (TAMPA)
ITEM 19 - PLUG RCA MACHO (PRETO)
QTD. 03 UND
Plug RCA, concha preta, contatos banhados a ouro, terminal de borracha para a melhor proteção
“antikink”, alívio de tensão do tipo mandril para cabo O.D. 3,5 a 6,1 mm, anel de codificação de
cor
ITEM 20 - PLUG RCA MACHO (VERMELHO)
QTD. 03 UND
Plug RCA, concha preta, contatos banhados a ouro, terminal de borracha para a melhor proteção
“antikink”, alívio de tensão do tipo mandril para cabo O.D. 3,5 a 6,1 mm, anel de codificação de
cor
ITEM 21 - CONECTOR SPEAKON PAINEL 2 POLOS
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QTD. 02 UND
Conector de painel Speakon de 2 pólos, D-size. quadrado para instalação em painel de parede
com furos tipo XLR
ITEM 22 – PRESILHA FASTON PARA TERMINAIS DE CONECTORES SPEAKON
QTD. 04 UND
Receptáculo para guias com lock positiva, Fit Tab 4,8 x 0,5 mm
ITEM 23 - CONECTOR SPEAKON LINHA 2 POLOS
QTD. 02 UND
Conector de cabo/linha Speakon de 2 pólos para cabos de 6 a 10 mm, com novo sistema de trava
com melhor fixação e com apenas 3 partes para montar.
ITEM 24 - PLUG 1/4” (P10) MONO
QTD. 04 UND
Tipo: P10 macho de linha/cabo mono
Contatos: Mono (2 polos de contato)
Construção: Zinco e níquel
Área de solda ampliada no pino terra
Prendedor de cabo tipo "garra"
Bitola de cabo máxima recomendada: 16 AWG / 1,5 mm
Capacidade máxima de corrente: 10A
Classe de proteção: IP40
Dimensões (A x L x P): 1,3 x 1,3 x 7,8cm
Peso: 0,04kg
ITEM 25 - PLUG 1/4” (P10) ESTEREO
QTD. 02 UND
Tipo: P10 macho de linha/cabo estéreo
Contatos: estéreo (2 polos de contato)
Construção: Zinco e níquel
Área de solda ampliada no pino terra
Prendedor de cabo tipo "garra"
Bitola de cabo máxima recomendada: 16 AWG / 1,5 mm
Capacidade máxima de corrente: 10A
Classe de proteção: IP40
Dimensões (A x L x P): 1,3 x 1,3 x 7,8cm
Peso: 0,04kg
ITEM 26 - CONVERSOR DIGITAL
QTD. 01 UND
- Converte S/PDIF ou óptica (Toslink) para sinal analógico L/R Áudio.
- Suporta 2 canais de áudio digital LPCM
- Suporta taxa de amostragem de 32, 44,1, 48 e 96KHz
- Entrada: S / PDIF x 1, Toslink x 1
- Saída: L / R Áudio x 1, 3,5 milímetros de áudio x 1
ITEM 27 - CABO ÓTICO
QTD. 01 UND
Indicado para uso em blue ray, televisores, receptores de imagens digitais, vídeo games,
receivers, DVD, home theaters ou outros equipamentos que utilizam esse sistema. Conectores:
Toslink; Tamanho: 01 Metro
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ITEM 28 - CABO HDMI
QTD. 01 UND
Cabo HDMI 2.0 com 5 metros , tipo high speed e Ethernet, Transmissão de sinais HDMI 2.0 e
suporta largura de banda de até 18GBps.
ITEM 29 - CABO HDMI
QTD. 01 UND
Cabo HDMI 2.0 com 3 metros , tipo high speed e Ethernet, Transmissão de sinais HDMI 2.0 e
suporta largura de banda de até 18GBps.
ITEM 30 - CABO HDMI
QTD. 01 UND
Cabo HDMI 2.0 com 1,8 metros , tipo high speed e Ethernet, Transmissão de sinais HDMI 2.0 e
suporta largura de banda de até 18GBps.
ITEM 31 - CABO RCA
QTD. 10 MTS
Cabo tipo Phillips , Cor: Ouro, secção 2x0,20mm2, diâmetro 3,3mm, para uso geral em
Instalações Eletro - Eletrônicos, Interligações em Equipamentos de Áudio onde requeiram
imunidade a interferências eletromagnéticas.
ITEM 32 - CABO PARA CAIXA ACUSTICA
QTD. 40 MTS
Cabo para Ligações de Alto-Falantes, Caixas Acústicas e Equipamentos de Áudio Doméstico e
Automobilístico Profissional , 2x1.5mm , tipo bicolor
ITEM 33 - ESPELHO DE PAREDE
QTD. 01
Espelho de parede 4x2 para 2 conectores XLR

3. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/CONTRATADA.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Os equipamentos oferecidos devem estar de acordo com as especificações deste Termo
de Referência.
Os itens, peças e componentes do mesmo não devem estar fora de linha de produção
dos fabricantes na data da realização da licitação, bem como na data de assinatura do
contrato.
O prazo máximo de entrega dos equipamentos será de até 21 (Vinte e um) dias corridos,
contados a partir da data de envio da ordem de fornecimento.
Após a entrega, o contratante disporá de um período de até 5 (cinco) dias úteis para
testes, quando, então, verificará se os equipamentos atendem completamente todos os
quesitos e condições do Contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito
funcionamento e verificação, bem como, se a marca e modelo correspondem àquelas
discriminadas na proposta.
Satisfeitas todas as condições de testes, o CONTRATANTE emitirá o respectivo “Termo
de Aceite”, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao
estabelecido no Contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo CONTRATANTE, a sua
18
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3.7.

substituição, interrompendo-se nesse período, o prazo de emissão de “Termo de Aceite”
correspondente.
O prazo para retirada dos equipamentos é de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.

4. DOS PRAZOS
O prazo máximo de entrega será de 21 (Vinte e um) dias corridos após o envio via e-mail da ordem
de fornecimento enviada pela unidade solicitante.

5. DO LOCAL DE ENTREGA
SENAI/PE: GGP – Gerência de Gestão do Patrimônio, Rua Frei Cassimiro, 88, Santo Amaro, RecifePE,
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ........................................................, CNPJ nº .........................................., com
sede à Rua ......................................................................................................., neste ato
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº
...................................................., expedido pela ..................................., devidamente inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ............................,
residente à Rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao SENAI/PE praticar todos os atos necessários, relativos
ao PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom,
firme e valioso.

(Local e data)

_____________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(nome da empresa) __________________________________________, inscrito (a) no
CNPJ n°___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto nos
termos do Regulamento de licitação e Contrato do SENAI, modificado e aprovado nos
termos da Resolução n° 516 de 29 de novembro de 2011 do Conselho Nacional do SENAI,
publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011, seção 3, pág. 409, e por
ela consolidada, que cumpre plena e rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos
pelo instrumento convocatório deste PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017.

(Local e data)
_____________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017

DECLARAÇÃO

DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da empresa) ____________________________________, CNPJ nº
_____________________, sediada _______________________ (endereço completo)
____________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

(Local e data)

__________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017

DECLARAÇÃO

DE

MÃO-DE-OBRA DE MENOR

_________________, inscrito no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante
legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________e do
CPF nº__________________, DECLARA, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos .

(Local e data)

__________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 030/2017

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI
EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SENAI/PE.

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ nº _____________________,
sediada __________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que
até a presente data NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU
EMPREGADOS DO SENAI/PE, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local,

de

de 2017.

__________________________________
Assinatura do representante legal
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PROTOCOLO

DE RECEBIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017

Acusamos o recebimento do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 – Aquisição de
equipamentos para modernização das instalações da sala de reunião do SENAI/PE, tudo
conforme disposto no Anexo I deste instrumento – Termo de Referência.

“Depois de preenchido e assinado este protocolo deverá ser enviado para o
email:licitacao.dlc@pe.senai.br, Faz-se saber que o não envio deste documento
preenchido corretamente, exime o SENAI-PE da obrigação de qualquer eventual
informação deste processo diretamente à licitante.”
Recife, ___ de _____________ de 2017.
Assinatura e carimbo da empresa
Razão social:
__________________________________________________________________________
CNPJ:
__________________________________________________________________________
Contato:
__________________________________________________________________________
Endereço:
__________________________________________________________________________
Telefone:
__________________________________________________________________________
Fax:
__________________________________________________________________________
E-mail:
__________________________________________________________________________
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