
 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SENAC/AL Nº 003/2015  
 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Departamento Regional no 
Estado de Alagoas, por meio da Comissão Permanente de Licitação formalmente 
instituída, torna pública a realização da licitação, pela modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, destinado aos cursos de Análises Clínicas do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos, Resolução SENAC n.º 
958/2012 publicada no Diário Oficial da União de 01 de novembro de 2012 e suas 
alterações e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos. 
  

JUSTIFICATIVA: 

O presente processo licitatório se torna necessário em razão da previsão de demanda 
de cursos planejados pelo eixo de saúde para o Regional no exercício de 2015. 
 

1 - ABERTURA DA LICITAÇÃO 

1.1. No local, data e hora abaixo indicada se fará a abertura do certame: 
DATA DE ABERTURA: 19/03/2015 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: No edifício sede do SENAC/AL, localizado na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: 
Poço, Maceió - Alagoas. 
1.2. Poderá, a critério único da Comissão Permanente de Licitação, ser concedida 
tolerância de 15 minutos para iniciar o certame. 
1.3. A comissão Permanente de Licitação poderá aceitar a participação de licitante 
e/ou acolher envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação que 
venha a chegar durante o credenciamento. 
1.4. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/AL ou por 
solicitação de envio por e-mail através de cpl@al.senac.br. 
 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente licitação destina-se à contratação de empresa para fornecimento de 
material de saúde, para atendimento aos cursos da área de Análises Clínicas do Eixo de 
Saúde do Regional/AL, com entrega programada, de acordo com a necessidade de 
reposição de estoque pelo período de 12 (doze) meses durante o ano de 2015. 
2.2. As entregas dos produtos adquiridos pelo SENAC/AL, em razão do presente 
contrato, deverão ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, nos locais por 
ele indicados. 
2.3. Os quantitativos constantes no ANEXO I apresentam-se como mero referencial, 
visando permitir a licitante avaliar a sua capacidade técnico-operacional para o 
fornecimento e entrega, de acordo com as necessidades do SENAC/AL. 
2.4. O SENAC/AL poderá adquirir qualquer quantidade de itens, conforme suas 
necessidades, durante a vigência do Contrato. 
2.5. O Contrato será formalizado, conforme minuta em anexo, que fará parte 
integrante e complementar do presente instrumento convocatório. 



 

 
 

 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas legalmente 
constituídas no país, cujo ramo de atividade seja compatíveis com o objeto da 
licitação, observadas as condições inerentes à habilitação. 
3.2. Cada licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, não sendo 
admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma empresa e nem que o 
representante de uma seja sócio de outra. 
3.3. Não poderão participar da presente licitação nem contratar com o SENAC/AL: 
3.3.1 Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 
jurídicas; 
3.3.2 Empresas em consórcio ou associação de empresas, qualquer que seja sua forma 
de constituição; 
3.3.3 Empresas em processo de falência ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 
3.3.4 Empresas das quais participem, seja a que título for, empregado ou dirigente do 
SENAC, aí incluídos os membros dos seus órgãos deliberativos e/ou fiscais. 
3.3.5 Empresas cujo direito de licitar ou contratar com o SENAC esteja suspenso 
temporariamente. 
3.4. Para o licitante ter direito à participação ativa na sessão pública de recebimento 
do envelope (contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial), faz-se 
necessária a identificação do seu preposto perante a Comissão de Licitação, mediante 
a apresentação de procuração por instrumento público ou particular (neste caso, 
devidamente assinada por pessoa com poderes para tal e com firma reconhecida) ou 
da autorização para representá-la (CREDENCIAMENTO – ANEXO II deste Edital), bem 
como do respectivo documento de identificação. 
3.5. No caso de o representante legal participar pessoalmente da sessão pública, a sua 
identificação será feita mediante apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou 
contrato social) da licitante e de documento pessoal de identificação. Os mesmos 
documentos serão exigidos para a interposição de recursos. 
3.6. Caso a empresa proponente não possa ter representação no ato do certame 
licitatório, poderá enviar documentação e proposta em envelopes separados 
devidamente lacrados e identificados. Nestes casos, a CPL disporá de plenos poderes 
de abertura e julgamento das propostas. Nessa condição, os envelopes retro 
mencionados, deverão ser remetidos ao SENAC/AL, ao Presidente da Comissão de 
Licitação – CPL, no endereço Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió/AL CEP 
57025-340, até o dia 19/03/2015 às 09h00min. 
3.7. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado fora dos 
envelopes durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e em 
forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes, para fins de 
conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos. 
3.8. Em qualquer das hipóteses dos subitens 3.4 e 3.5 os documentos referidos 
deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro do certame, em separado dos 
envelopes de PROPOSTA DE PREÇO, e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
conformidade será aferida para fins de credenciamento. 
3.9. Na falta ou irregularidade da procuração, não será reconhecida a condição do 
representante, ficando o mesmo impedido de intervir na reunião embora seja 



 

 
 

permitida a participação do mesmo no certame. Porém, resulta em anuência tácita as 
decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação, registradas em ata. 
3.10. A não apresentação do documento de credenciamento ou a incorreção deste 
impedirá a empresa de participar da fase de lances, não impedindo, entretanto a 
entrega das propostas. 
3.11. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital.  
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. Apresentar em 01 (uma) via, em papel timbrado, em envelope devidamente 
lacrado e rubricado no fecho. Digitada, redigida de forma clara, especificando o objeto 
da licitação, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, 
devendo estar assinada pelo representante legal do licitante na última folha e 
rubricada nas demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente.  
4.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal uma etiqueta com as 
indicações abaixo:  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AL  
PREGAO PRESENCIAL Nº XXX/2015                   DATA: 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°:  
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO  

4.3. A proposta de preço deverá ser apresentada devidamente datada e assinada em 
todas as folhas pelo representante legal da empresa, caso a proposta não esteja 
assinada e numerada, o representante da empresa poderá numerar e assinar durante 
a reunião de abertura do respectivo envelope.  
4.4. Deverá conter as marca do produto, fabricante, modelo, prazo de garantia e/ou 
validade, preços unitário e total de cada item cotado, em moeda nacional, com até 02 
(duas) casas decimais após a vírgula, os quais deverão ser indicados apenas em 
algarismos, bem como, o valor global da proposta de preço em algarismo e por 
extenso, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em 
geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e 
indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.   
4.5. A validade da proposta deverá ter o mínimo de 60 (sessenta) dias. Não sendo 
indicado o prazo de validade fica subentendido como sendo de 60 (sessenta) dias.  
4.6. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que o resultado da licitação 
tenha sido homologado e adjudicado e o contrato assinado, a empresa poderá ser 
consultada a cerca do interesse em prorrogar sua proposta por mais 60 (sessenta dias), 
exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, através de 
correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em 
continuar na licitação.  
4.7. Havendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários 
e, havendo discordância entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, 
prevalecerá este último.   
4.8. Deverá conter prazo de entrega, sendo o máximo permitido de 20 (vinte) dias 
corridos.  



 

 
 

4.9. Os termos constantes da proposta apresentada e levada em conta para efeito de 
julgamento será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
a qualquer modificação da mesma ou substituição de envelopes, após sua entrega. 
 

5 – HABILITAÇÃO 

5.1. Independentemente da documentação necessária ao credenciamento, conforme 
descrito no item 3, acima, os documentos de habilitação deverão ser entregues em 
envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho com as seguintes 
indicações:  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AL  
PREGAO PRESENCIAL Nº XXX/2015   DATA:  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°:  
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
5.2. Habilitação Jurídica:  
a) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a última alteração 
contratual, devidamente registrado no órgão competente;  
c) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores atuais, devidamente 
registrados no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em 
separado.  
 
5.3. Regularidade Fiscal:  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF;  
b) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS;  
c) Prova de regularidade com a fazenda federal, constando de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros – INSS. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, constando de: 
1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais e Municipais, da sede 
da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte (emitida pela 
SEFAZ);  
e) Certidão simplificada atualizada pela Junta Comercial, datada dos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
5.3.1 Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual, municipal, sejam 
POSITIVAS, o SENAC se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem 
expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário 
Nacional. 
5.3.12. Todas as certidões obtidas via Internet somente serão aceitas como 
documentação hábil para o fim a que se destinam após a verificação pela Comissão de 



 

 
 

Licitação, se esta entender necessário, da sua regularidade, validade e autenticidade, 
por meio de diligências junto aos respectivos órgãos oficiais expedidores. 
 
5.4 Qualificação Econômico Financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou 
balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, devidamente registrado 
ou chancelado pelo órgão competente. As chancelas deverão constar em todas as 
folhas do balanço patrimonial. 
b) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
c) Comprovação do capital mínimo, até a data de entrega dos envelopes, no importe 
relativo a 10% (dez por cento) do valor do Orçamento Estimativo. 
 
5.5. Qualificação técnica e outros documentos:  
a) Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (um), emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a mesma forneceu ou fornece produtos 
semelhante ao objeto desta licitação de forma satisfatória; 
b) Declaração de que tomou conhecimento do Edital de Pregão Presencial e de todas 
as condições de execução (Anexo III) e Declaração do Menor (Anexo IV).  
5.6. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, 
podendo ser apresentados na ordem em que estão descritos acima, evitando-se folhas 
soltas e sem identificação.  
5.7. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se 
apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que 
o contrato será assinado com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.  
5.8. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada 
do respectivo original para conferência pela Comissão Permanente de Licitação.  
5.9. Não serão aceitos "protocolos de entrega” ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  
5.10. A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida quanto à autenticidade do mesmo ou julgar necessário.  
5.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se enquadrem como tal e 
desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014 
deverão comprovar essa condição mediante Certidão expedida pela Junta Comercial, 
nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30.04.2007. Deverão 
apresentar ainda o Balanço Social referente ao exercício imediatamente anterior onde 
possa ser verificado o faturamento do referido exercício. 
5.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
havendo alguma restrição, observando-se quanto às mesmas, o que dispõem os 
Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.  
5.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias, para a regularização da documentação.  



 

 
 

5.15. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados (CNPJ) deverão 
estar: 
a) Em nome da matriz se a licitante for a matriz; 
b) Em nome da filial se a licitante for a filial; 
b.1) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
c) Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura da licitação quando 
não tiver prazo estabelecido pelo Órgão competente expedidor, não se enquadrando, 
neste caso, os documentos cuja validade seja indeterminada. 
5.16. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará 
na automática inabilitação do licitante, salvo o disposto no item anterior. 
5.17. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos à conferência 
na página eletrônica do órgão emissor, durante a sessão, que conferirá a sua 
autenticidade.  
 

6 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes da proposta de preços e 
habilitação, será pública, dirigida pelo Pregoeiro e equipe de apoio no dia e hora 
estabelecido no item 01 deste Edital, havendo:  
a) Credenciamento (ANEXO II) deve ser entregue FORA do envelope, diretamente ao 
Pregoeiro, juntamente com os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO” e “DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO”;  
b) Abertura dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO”. Abertos os envelopes, a 
Comissão de Licitação analisará as propostas comerciais, desclassificando aquelas que 
não estiverem em consonância com o estabelecido neste Edital e seus anexos;  
c) Classificação das propostas: será classificada a proposta de menor preço por item 
daquelas que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor. 
c.1.) Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, serão classificadas sempre que atendam as demais condições definidas neste 
Edital, a proposta de menor de preço e as duas melhores propostas de preços 
subsequentes.  
6.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. Somente serão 
considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido.  
6.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados as conformidades entre as 
propostas escritas de menor preço e o valor estimado para a contratação. Se o valor 
proposto estiver acima do valor estimado de contratação, o Pregoeiro dará início à 
negociação. 
6.4. Serão consideradas desclassificadas as propostas:  
a) Que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 01 - 
"Proposta de Preços", sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
b) Que ofertarem preços inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado, 
preços superfaturados, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a 
contratação;  



 

 
 

c) Que não atenderem as condições exigidas neste Edital;  
d) As propostas que não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances 
também serão consideradas desclassificadas do certame.  
6.5. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de 
reconsideração a própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a 
ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em 
que vier a ser proferida, dessa decisão não caberá recurso. 
6.5.1. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de 
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.  
6.5.2. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não 
caberá recurso. 
6.6. Encerrada a fase competitiva e sendo aceitável a proposta de menor preço, será 
aberto o envelope 02 – “Documentos de Habilitação” do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.  
6.7. Na hipótese de inabilitação, por descumprimento de qualquer exigência 
estabelecida no instrumento convocatório, o Pregoeiro convocará o autor do segundo 
menor lance e, se necessário observado a ordem crescente de preço, os autores dos 
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório.  
6.8. Declarado o licitante vencedor, encerra-se a reunião, após a rubrica das propostas 
e documentos de habilitação, a leitura, a aprovação e assinatura da ata pelos 
presentes.  
6.9. O processo será encaminhado para Homologação e Adjudicação pela autoridade 
competente, logo após, os licitantes, serão convocados para assinatura do contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da convocação.  
6.10. O fornecimento será realizado através de Solicitação de Abastecimento, à 
medida que as necessidades do SENAC ocorram. 
6.11. Será facultado à Comissão de licitação, inverter o procedimento na modalidade 
pregão presencial, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e após as 
propostas dos licitantes habilitados. 
 

7 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Da decisão que declara o licitante vencedor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
qualquer licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar recurso fundamentado 
dirigido ao Pregoeiro do SENAC-AL, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, salvo a inversão prevista no item 6.11, vier a ser adotada, quando caberá da 
decisão que inabilitar o licitante. 
7.1.1. 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.  
7.1.2. Finalizado os prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.1.1 os recursos serão julgados 
pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis.  
7.2. O recurso contra decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito 
suspensivo.  



 

 
 

7.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
7.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e homologação do objeto da licitação pelo Presidente do SENAC 
ao vencedor.  
7.5. Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido 
apresentadas fora do prazo legal.  
 

8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 
PREÇO POR ITEM, observadas as exigências estabelecidas deste Edital e seus anexos. 
8.2. Não serão considerados para efeito de julgamento, quaisquer condições ou 
vantagens não previstas neste edital e seus anexos. 
 

9 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

9.1. Os produtos objeto deste Edital deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado 
do SENAC/AL, na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió - Alagoas, de segunda 
a sexta das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min horas, ao 
encarregado do setor, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da Solicitação de Abastecimento, expedido pelo Setor competente que 
realizará a vistoria verificando se os mesmos atendem a todas as especificações 
constantes no anexo I deste Edital, sendo, que a nota fiscal deverá conter os itens 
entregues conforme especificações solicitadas. 
9.2. Recebimento provisório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
recebimento pelo SENAC-AL, para verificação da conformidade do material com a 
especificação exigida.  
9.3. Recebimento definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação.  
9.4. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil 
do fornecedor, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas 
posteriormente.  
9.5. O fornecedor deverá entregar os produtos rigorosamente dentro do prazo 
estipulado, de acordo com as especificações constantes neste edital.  
9.6.  Os produtos deverão ser novos, e entregues acondicionados em caixas/sacos 
lacrados de forma a permitir completa segurança durante o transporte. Não sendo 
aceitos, de imediato, produtos cuja embalagem represente sinais de violação. 
9.7. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade, devendo, quando 
da entrega, a sua data de fabricação não ser inferior a 80% (oitenta por cento) do 
prazo de validade e em perfeito estado de conservação.  
 
 
 
 
 



 

 
 

10 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As Obrigações do SENAC-AL:  
a) Comunicar por escrito ou por telefone imediatamente o licitante vencedor a 
ocorrência de qualquer irregularidade ou deficiência, relacionadas com a entrega dos 
produtos;  
b) Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada 
às notas fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados, conforme o 
seguinte calendário. 
c) Promover o acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos;  
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o licitante vencedor entregar fora 
das especificações exigidas;  
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo 
licitante vencedor.  
 
10.6. As Obrigações do Licitante vencedor:  
a) O licitante vencedor fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos 
produtos, no endereço indicado, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com 
o SENAC-AL.  
b) O licitante vencedor responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais de seus funcionários a disposição do SENAC-AL;  
c) Repor as suas expensas os itens, nos quais forem constatadas irregularidades no 
produto, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação feita pelo SENAC-AL e 
sem ônus para o mesmo;  
d) Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as 
demais condições de fornecimento constantes no Edital;  
e) Manter durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade, no 
recebimento de pagamento resultantes da aquisição; 
f) Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, 
constar de justificativa protocolada no SENAC-AL, dirigida à Gerência de Materiais e 
Contratos, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data prevista a entrega do produto;  
g) É vedado ao contratado transferir a terceiros direitos ou critérios decorrentes do 
contrato. 
h) O fornecedor ficará obrigado a substituir, no prazo máximo de 24 horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o 
Contratante, o produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser 
submetido a exame técnico. 
i) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 
 

11 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇO 

11.1. A contratação, objeto do presente edital, dar-se-á sob demanda pelo período 
inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses 
desde que demonstrado a vantajosidade para o SENAC/AL e observado os percentuais 
no seu quantitativo de  25%. 



 

 
 

11.2. Os pagamentos pelos fornecimentos serão efetuados, após devidamente 
atestada às notas fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados. 
Sendo liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela 
entidade. 
11.2.1. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 05 de cada 
mês – pagamento em 15 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou 
feriado – o pagamento se dará no próximo dia útil. 
11.2.2. Notas Fiscais  entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 10 de cada 
mês – pagamento em 20 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou 
feriado – o pagamento se dará no próximo dia útil. 
11.2.3. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 20 de cada 
mês – pagamento em 30 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou 
feriado – o pagamento se dará no próximo dia útil. 
11.3. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a quantidade do 
produto entregue no mês anterior, desde que tenha sido atestada a conformidade do 
mesmo com as exigências contratuais. 
11.4. A empresa poderá indicar em sua proposta seus dados bancários: banco, agência 
e conta corrente onde, caso seja declarada vencedora, será efetuado o crédito 
referente à execução do objeto desta licitação, desde que o mesmo tenha sido 
executado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação do SENAC Alagoas. 
11.5. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será  de acordo com o 
disposto  no item 11.2. efetuado, através de depósito em conta corrente, após 
atestados pelo setor competente.  
11.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 
contrato, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-
financeira mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da 
legislação que rege a matéria, desde que se mantenha a vantajosidade do preço após 
repactuação. 
 

12 – PENALIDADES 

12.1. A recusa injustificada em assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir 
da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá 
acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 
a) Perda do direito à contratação; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SENAC, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 
12.2. O atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará o 
contratado a: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do pagamento; 
c) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 
12.3. A critério do SENAC-AL, as sanções poderão ser cumulativas. 
12.4. A licitante vencedora não poderá praticar preços realinhados sem a devida 
aprovação pelo SENAC/AL, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em lei e 
no edital e/ou cancelamento do preço. 



 

 
 

12.5. As licitantes vencedoras não poderão suspender as entregas durante o período 
de análise do pedido, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de 
serem aplicadas sanções.  
 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação em relação a eventuais dúvidas 
de interpretação do presente Edital e seus anexos, ou sugestão visando a sua 
melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao endereço Rua Pedro Paulino, n.º 77, 
bairro: Poço, Maceió/AL, CEP 57025-340 ou através do fax (82) 2122-7866 ou e-mail: 
cpl@al.senac.br, até, o horário de 8h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min até 
03 (três) dias úteis antes da sessão de abertura. Não sendo feito nesse prazo, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 
permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo aos licitantes o 
direito a qualquer reclamação posterior. 
13.1.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo 
de 48h (quarenta e oito horas).  
13.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
13.2. No caso de eventual divergência entre o presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL 
e seus Anexos prevalecerão as disposições do primeiro. 
13.3. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, 
solicitar aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as 
propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido 
implicará, a critério da Comissão de Licitação, desclassificação da licitante. 
13.4. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SENAC/AL em manter o caráter 
competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e 
propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá, também, realizar pesquisa na 
Internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou 
fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas. O resultado de tal 
procedimento será determinante para fins de habilitação. 
13.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos 
aqui referidos em dia de funcionamento do SENAC-AL. 
13.6. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos 
e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do SENAC e/ou 
terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 
13.7. Não serão aceitos documentos e propostas em meio magnético. 
13.8. Quando não for possível realizar o ato do recebimento dos envelopes desta 
licitação, a Comissão de Licitação marcará nova data e hora a ser comunicada 
formalmente aos licitantes. 
13.9. Ao SENAC-AL fica reservado o direito de cancelar a presente licitação por razões 
justificadas, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
13.10. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase desta 
licitação, suspender a licitação e/ou promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 



 

 
 

13.11. Caso o item não seja cotado e considerado deserto, a critério do SENAC-AL, 
poderá ser dispensado. 
13.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital de 
PREGÃO, elege-se o foro da Comarca de Maceió/AL. 
13.13. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após 
homologação pela autoridade competente do SENAC. 
13.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
Resolução SENAC nº 958/2012. 
13.15.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
do SENAC/AL, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.16. No caso de empate, entre os licitantes será utilizado o sorteio como critério 
para desempate.  
13.17. As licitantes deverão examinar, cuidadosamente, todos os termos e condições 
deste Edital de Licitação, a fim de se certificarem do seu inteiro teor, objetivando o 
correto e pleno cumprimento de seus termos. 
 

14 – ANEXOS 

14.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os 
seguintes documentos: 
14.1.1. Anexo I: Especificação do objeto; 
14.1.2. Anexo II: Carta de Credenciamento (modelo); 
14.1.3. Anexo III: Declaração de Aquiescência; 
14.1.4. Anexo IV: Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
14.1.5. Anexo V: Declaração de não contratação de menores; 
14.1.6. Anexo VI: Minuta Contratual. 

 
 

Maceió, 06 de março de 2015. 
 
 
 

Telma Maria Ribeiro Guimarães 
Diretora Regional do SENAC ALAGOAS 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 
SENAC ALAGOAS 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (MODELO) 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

À 
Comissão de Licitação - SENAC-AL 
Razão Social:_______________________________________________________________ 
CNPJ (MF) nº: ______________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________ 
CEP:____________________ Cidade/UF:___________________Fone:________________ 
E-mail/site: _________________________________________________________________ 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

1 

Detergente Alcalino - solução 
biodegradável e concentrada composto 
por tensoativos aniônicos, não iônicos e 
alcalinizantes Alto poder de limpeza, 
alvejamento e remoção de gordura 
pesada das vidrarias laboratoriais, 
instrumentos cirúrgicos. – embalagem 
plástica com 5L, com data de fabricação e 
validade. 

UND 50   

2 

ÁLCOOL: Etílico, líquido, transparente, 
com odor característico hidratado a 92,8 
INPM (álcool 96° GL) - embalagem 
plástica transparente de 1L, com validade 
de 02 anos a partir da entrega do 
fornecedor. 

UND 200   

3 

Kit de coloração Gram, cada kit contém 
500 ml de Solução de cristal violeta, 
solução de Lugol estabilizada, solução de 
Safranina e 2 soluções descoloração de 
500 ml. 

UND 2   

4 

Corante de Ziehl - Kit conteúdo: 1 frasco 
de fucsina Ziehl Neelsen com 500 ml ; 1 
frasco d azul de metileno com 500 ml ;1 
frasco de álcool acido de 500 ml. 

UND 2   

5 

LÂMINAS: Espessura: 1 mm a 1,2 mm.         
Dimensões: 26 mm x 76 mm. Com ponta 
fosca. Apresentação: caixa com 50 
unidades. 

CAIXA 50   

6 
Lamínula: com dimensões 22 x 22mm em 
vidro caixa com 10 caixinhas. 

CAIXA 50   



 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

7 

AGAR BASE - Meio de cultura em pó para 
preparação de agar sangue recomendado 
como uma base para o qual o sangue 
pode ser adicionado para uso no 
isolamento e cultivo de microorganismos 
patogênicos fastidicos como a Neisseria, 
Streptococci, etc. embalagem plástica 
rosqueada com 500g. 

UND 1   

8 

AGAR CLED: meio de cultura em pó  
recomendado para isolamento, 
enumeração e identificação de patógenos 
urinários com base na fermentação de 
lactose. Embalagem plástica rosqueada 
com 500g. 

UND 1   

9 

AGAR MUELLER HINTON: meio de 
cultura em pó Meio utilizado para a 
realização do teste de avaliação da 
resistência aos antimicrobianos pelos 
métodos de difusão em disco e E-test  
para enterobactérias, não 
fermentadores, Staphylococcus, 
Enterococcus sp. Embalagem plástica 
rosqueada com 500g. 

UND 1   

10 

Agar Dnase - meio de cultura em pó para 
a detecção da atividade 
desoxiribonuclease de bactérias e fungos,  
e especialmente para identificação de 
Staphylococci patogênicos. Embalagem 
plástica rosqueada com 250 gramas. 

UND 1   

11 

Agar HECKTOEN ENTERICO – meio de 
cultura em pó  utilizado para isolamento 
e diferenciação de patógenos entéricos. 
Embalagem plástica rosqueada com 
500G. 

UND 1   

12 

Agar SIM - meio de cultura em pó 
utilizado para diferenciação de 
microorganismos baseada na produção 
de sulfito de hidrogênio, indol e na 
motilidade. Embalagem plástisca 
rosqueada com 500G. 

UND 1   

13 

Agar Urea Base - meio de cultura em pó 
Para diferenciação de microrganismos 
baseado na produção de urease. 
Embalagem plástica rosqueada com 
500G. 

UND 1   



 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

14 

Agar Anaeróbicos Fastidiosos – meio de 
cultura em pó para microrganismos 
anaeróbicos – Embalagem plástica 
rosqueada com 500 gramas. 

UND 1   

15 
Agar BHI – Caldo cérebro Coração – meio 
de cultura em pó, embalagem plástica 
rosqueada com 500g. 

UND 1   

16 

Caldo Tioglicolato - meio de cultura em 
pó, embalagem plástica rosqueada com 
500g utilizado para cultivo de 
microorganismos anaeróbios. 

UND 1   

17 

AGAR SABORAUD: meio de cultura em 
pó Meio com nutrientes que favorece o 
crescimento de diversos fungos 
leveduriformes e filamentosos. 
Embalagem plástica rosqueada com 
500g. 

UND 1   

18 

AGAR E.M.B -  meio de cultura em pó  
para diferenciação ligeiramente seletivo 
utilizado para o isolamento e 
diferenciação de bacilos entéricos gram-
negativos (enterobactérias e outros 
bastonetes gram-negativos) provenientes 
de amostras clínicas. Embalagem plástica 
rosqueada com 500g. 

UND 1   

19 

Agar Mackonkey -  meio de cultura em 
pó  para diferenciação ligeiramente 
seletivo utilizado para o isolamento e 
diferenciação de gram-negativos. 
Embalagem plástica rosqueada com 500 
gramas. 

UND 1   

20 

Conjunto de soluções corantes -  
utilizadas na TÉCNICA DE PAPANICOLAOU 
para evidenciar a morfologia das células 
do colo uterino e diagnosticar possíveis 
neoplasias.Composto por EA-36, 
Hematoxilina e Orange G.  Kit contendo 3 
frascos de 500 ml. 

UND 1   

21 
Giemsa – embalagem de vidro rosqueada 
com 1000 Ml - Corante para a contagem 
diferencial em hematologia 

UND 1   

22 

Hematoxilina de Harris -  embalagem de 
vidro rosqueada com 1000 mL - Corante 
para citologia esfoliativa (coloração 
citológica humana) 

UND 1   



 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

23 

Instant Prov I – embalagem com 1000 mL 
- Corante panótico para a coloração 
diferencial dos elementos figurados do 
sangue. 

UND 1   

24 

Instant Prov II -  embalagem com 1000 
mL -Corante panótico para a coloração 
diferencial dos elementos figurados do 
sangue. 

UND 1   

25 
May Grunwald -  embalagem de vidro 
rosqueada com 1000 mL - Corantes para 
a contagem diferencial em hematologia. 

UND 1   

26 

Azul de Cresil Brilhante - Reativo para 
coloração supra vital de reticulócitos –  
embalagem de virdro rosqueada com 
100ml 

UND 1   

27 

Instant Prov III - embalagem com 1000 
mL -Corante panótico para a coloração 
diferencial dos elementos figurados do 
sangue. 

UND 1   

28 
Liquido de Turck – embalagem de vidro 
rosqueada 500 ml - Líquido para 
contagem global de leucócitos 

UND 1   

29 
Lugol Forte 2 a 5% embalagem com 1000 
Ml - Solução de iodo para exame 
parasitológico de fezes. 

UND 1   

30 
Sangue de Carneiro desfibrinado 
embalagem de 50ML. 

UND 20   

31 

Swab em meio Stuart para transporte - 
Contém superfície para identificação de 
amostra e paciente.Haste confeccionada 
em polipropileno (PP). Algodão especial 
de alta absorção. Tampa com lacre. 
Apresentação:  

UNID 50   

32 
Swab - para coleta de secreções, pacote 
com 100 unidades Haste confeccionada 
em polipropileno (PP). 

UND 10   

33 

Vancomicina (VAN 30) - Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

34 

Ácido Nalidíxico (NAL 30) - Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de 
virdro c/ 50 unidades 

UND 2   

35 
Ácido Pipemídico (PIP 20) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 

UND 2   



 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

c/ 50 unidades 

36 
Amicacina (AMI 30) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

37 

Amoxicilina (AMO 10) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades 

UND 2   

38 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico (AMC 
30) Disco de Antibiótico – disco para 
teste de sensibilidade de bactérias frasco 
de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

39 

Ampicilina + Sulbactam ( ASB 20) Disco 
de Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades 

UND 2   

40 

Azitromicina (AZI 15) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades 

UND 2   

41 
Cefalexina (CFE 30) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

42 
Cefalotina (CFL 30) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco dr vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

43 
Cefazolina (CFZ 30 ) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

44 

Ceftazidima (CAZ 30) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades  

UND 2   

45 

Ceftriaxona (CRO 30) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades 

UND 2   

46 
Clindamicina (CLI 2) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

47 

Eritromicina (ERI 15) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   



 

 
 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ITEM PRODUTO UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

48 

Estreptomicina (EST 10) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

49 

Gentamicina (GEN 10) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

50 
Imipenem (IPM 10) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

51 
Lincomicina (LIN 2) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

52 
Neomicina (NEO 30) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

53 

Nitrofurantoina (NIT 300) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

54 
Oxacilina (OXA 1) Disco de Antibiótico – 
disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

55 

Penicilina G (PEN 10) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

56 
Rifampicina (RIF 05) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

57 

Sulfonamida (SUL 300) Disco de 
Antibiótico – disco para teste de 
sensibilidade de bactérias frasco de vidro 
c/ 50 unidades. 

UND 2   

58 
Tetraciclina (TET 30) Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades 

UND 2   

59 
Optoquina 5 mcg Disco de Antibiótico – 
disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

60 
Novobiocina 5 mcg Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   

61 
Bacitracina 0,04 UI Disco de Antibiótico 
– disco para teste de sensibilidade de 
bactérias frasco de vidro c/ 50 unidades. 

UND 2   
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62 
Citoprov Spray - Líquido fixador para 
citologia cérvico-vaginal embalagem de 
vidro com 100ml. 

UND 2   

63 
Hemoprov I - Adulto (TSB) Meios para 
Hemocultura Caixa com 10 frascos de 
vidro. 

CAIXA 3   

64 
Hemoprov I - Pediátrico (TSB) Meios para 
Hemocultura Caixa com 10 frascos de 
vidro. 

CAIXA 3   

65 

Placa de petri -  descartável, Moldado em 
poliestireno de alta transparência; Fundo 
totalmente plano com dimensão 
90x15mm com compartimento único. 
Embalagem com 10 peças. 

CAIXA 50   

66 

Placa de petri - Moldado em poliestireno 
de alta transparência livre de DNase, 
RNase, pirogênios e toxinas; Graduação 
de 3, 6, 9 e 12 na base para permitir a 
identificação e documentação das 
colônias; Esterilizado por raios gama; 
Tamanho 146 x 21 mm;Pacote com 5 
peças. 

PCT 10   

67 

Alça de Platina - Alças metálicas Níquel 
Cromo para inoculação de amostras e 
repique de culturas graduação 1µ, 
embaladas em caixa, com 01 unidade. 

CAIXA 10   

68 

Agulha de Platina  - metálicas Níquel 
Cromo para inoculação de amostras e 
repique de culturas, embaladas em caixa, 
com 01 unidade. 

CAIXA 10   

69 

Cabo de madeira para alça de platina - 
Cabo de Kolle CK-250 - Para utilização em 
conjunto com a alça de Níquel-Cromo ou 
alça de Platina; Usada para a cultura de 
substâncias, líquidos ou secreções; Para 
análise microbiológica; Fabricado em 
latão polido com ponteira para fixação da 
alça rosqueável; Cabo fabricado em 
isolante térmico, para proteção das 
mãos; Comprimento de 250mm; Não 
acompanha alça. 

UNID 10   

70 
Kit EPM-MILI + Kovacs - Conjunto de 
meios de cultura para triagem bioquímica 
de enterobactérias CX COM 25 TESTES.  

CAIXA 3   

71 
Kit EPM-MILI-CITRATO + Kovacs - 
Conjunto de meios de cultura para 
triagem bioquímica de enterobactérias 

CAIXA 3   
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CX COM 16 TESTES 

72 

Kit para diferenciação de Enterococos 
(MTS + Bile esculina) - Kit para 
diferenciação de enterococos de outros 
Streptococcaceae CX COM 25 TESTES. 

CAIXA 3   

73 
Kit para Enterobactérias  - Conjunto de 
meios de cultura para identificação de 
enterobactérias. CAIXA COM 50 TESTES. 

CAIXA 3   

74 

Rugai com Lisina – embalagem com 50 
Tubos - Meio de cultura destinado à 
identificação presuntiva de 
enterobactérias. 

CAIXA 3   

75 

Reativo para Catalase - Reativo para 
revelação da prova da catalase para 
identificação bacteriana Frasco com 15 
ML. 

UND 3   

76 
Sangue Oculto nas Fezes COM DIETA - Kit 
para pesquisa de sangue oculto nas fezes 
embalagem com 30 Testes. 

CAIXA 3   

77 

Garrote – Livre de látex, não talcado.           
• Destacável a cada 46 cm.                                 
• Tamanho: 2,5 cm x 46 cm.• Embalagem 
dispensadora.                                                         
• Apresentação: caixa com rolo de 25 
tiras. 

CAIXA 10   

78 
Iodo - reagente para assepsia de 
curativos embalagem com 1000ml. 

UND 2   

79 
Óleo de imersão – embalagem com 
100ml – óleo para leitura de microscopia 
óptica. 

UND 2   

80 

FITA REAGENTE URINÁRIA - fita marcada 
pra identificação de níveis bioquímicos 
urinários embalagem com 150 tiras 
Parâmetros: bilirrubina, urobilinogênio, 
cetonas, ácido ascórbico, glicose, 
proteína, sangue, pH, nitrito, leucócitos e 
densidade. * Escala de cor impressa no 
rótulo equivalente as cores das áreas 
reagentes.* Leitura rápida e simultânea 
de todas as zonas reativas em 60 e 120 
segundos.* Haste suficientemente longa 
para facilitar a leitura e reduzir o risco de 
contato do operador com a amostra. 

UND 20   

81 

Ponteiras Universal - 0 a 200µL - Ponteira 
sem Filtro (Barreira) - Capacidade de 1 a 
200µL - Cor Amarela - material em 
prolipropileno, pacote com 1000 

PCT 3   
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unidades. 

82 

Ponteiras Universal - Ponteira sem Filtro, 
capacidade de  200µL a 1000 µL – 
material em prolipropileno, cor azul, 
pacote com 1000 unidades. 

PCT 3   

83 

COLETOR UNIVERSAL: para coleta de 
urina e fezes, Confeccionado em 
polipropileno, transparente c/ tampa de 
rosca, Embalado individualmente. Boca 
larga; Rosqueável; embalagem com 100 
unidades. 

PCT 3   

84 
 Coletor parasitológico -  Confeccionado 
em polipropileno, com formalina a 5% 
tamponada. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 3   

85 
SORO TIPAGEM SANGUÍNEA - reagentes 
para identificação de grupo sanguíneos 
anti-A, frasco com 10ml. 

UND 15   

86 
Soro Anti-B frasco com 10ml - SORO 
TIPAGEM SANGUÍNEA reagentes para 
identificação de grupo sanguíneos. 

UND 15   

87 
Soro Anti-D frasco com 10ml - SORO 
TIPAGEM SANGUÍNEA reagentes para 
identificação de grupo sanguíneos. 

UND 15   

88 

KIT Triglicerídeos Enzimático embalagem 
contendo líquido, pronto para uso,  
reagente para medir o nível de 
triglicerídeos sanguíneo apresentação: 
2x100ml de Reagente de Cor e 1x3ml de 
Solução Padrão.  

UND 5   

89 

KIT Proteínas Totais – Sistema 
colorimétrico para determinação de 
proteínas totais no soro ou outros 
líquidos biológicos (pleural, ascítico, 
pericardio e sinovial). Apresentação 
1x500ml de reagente de cor, 1x3ml de 
reagente padrão. 

UND 5   

90 

KIT Frutosamina – teste Colorimétrico,  
apresentação:  Reagente Nº1 – Tampão – 
4 x 15 mL , Reagente Nº2 – Reagente de 
cor – 4 x 5 mL Reagente Nº3 – Calibrador 
– 2 mL. 

UND 5   

91 
KIT Hemoglobina Glicosada - Sistema 
cromotográfico para a determinação de 
hemoglobina no sangue total. 

UND 5   

92 
KIT Colesterol Enzimático - Teste 
Enzimático Colorimétrico 4 x 50 
mL (reagente de cor), pronto para uso. 

UND 5   
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93 
KIT COLESTEROL HDL: teste colimétrico 
direto, apresentação: reagente 1º - 45ml, 
reagente 2° - 15ml, calibrador – 01ml. 

UND 5   

94 
KIT COLESTEROL LDL: teste colimétrico 
direto, apresentação: reagente 1º - 30ml, 
reagente 2° - 10ml, calibrador – 01ml.  

UND 5   

95 

KIT Ferro Sérico - reagente bioquímico 
para testes laboratoriais Sistema 
colorimétrico para determinação do ferro 
sérico.  

UND 5   

96 

KIT PCR - reagente bioquímico para 
testes laboratoriais Sistema para a 
determinação qualitativa e 
semiquantitativa, em lâmina, da proteína 
C-reativa (PCR). Apresentação: reagente 
látex, soro controle (positivo e negativo), 
bastões, placas de leitura.  

UND 5   

97 

KIT HCG - Sistema para determinação 
qualitativa da gonadotrofina coriônica 
(hCG) em amostra de soro ou urina cuja 
concentração mínima de hCG seja de 
25U.I./L (3º padrão internacional 75/537-
Organização Mundial de Saúde - WHO).  

UND 5   

98 
KIT Albumina – apresentação em 2 x 
100ml de reagente de cor(pronto para 
uso) e 1 x 3ml de solução padrão.  

UND 5   

99 Soro de COOMBS - reagente bioquímico 
para testes laboratoriais frasco com 10ml 

UND 5   

100 
KIT GLICOSE: kit com 3x 500ml reagente 
líquido (pronto para uso) e 1x 3ml de 
solução padrão.  

UND 5   

101 

KIT Amilase - apresentação substrato 2 x 
30 ml, sistema para determinação em 
método cinético da alfa-Amilase em 
amostras de soro, plasma, urina e 
líquidos (duodenal, pleural e ascítico).  
Aplicação manual. 

UND 5   

102 

KIT Lipase – apresentação: R1-  3 x 10 mL, 
R2 -  3 x 6 mL,  Sistema bireagente 
enzimático para a determinação da lipase 
pancreática em amostra de soro e 
plasma.  

UND 5   
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103 

KIT Aslotest - Teste imunológico 
qualitativo e semiquantitativo para 
determinação de antiestreptolisina O em 
soro, através da aglutinação de partículas 
de látex sensibilizadas com Estreptolisina 
O. Apresentação do Kit: reagente látex, 
soro controle(positivo e negativo), 
bastões e placas de reação.  

UND 5   

104 

KIT Reumatest - Determinação 
qualitativa e semiquantitativa, em lâmina 
do Fator Reumatóide (FR) em amostras 
de soro. Apresentação: reagente látex, 
controle (positivo e negativo), bastões e 
placas de leitura. 

UND 5   

105 

KIT URATO - Ácido Úrico, apresentação: 
reagente enzimático líquido(pronto para 
uso) – 2x80ml, solução padrão – 1x3ml . 
Aplicação manual,   

UND 5   

106 

KIT Creatina  - determinação de 
Creatinina em amostras de soro, plasma 
e urina com reação de ponto 
final.  apresentação do kit: reagente 
pícrico-1x50ml; solução alcalina-1x10ml; 
soloção padrão para soro-1x3ml; 
reagente tungistico-1x30ml. 
Manual/cinético.  

UND 5   

107 

KIT Creatina  -  determinação de 
Creatinina em amostras de soro, plasma 
e urina com reação de ponto 
final.  apresentação do kit: reagente 
pícrico-1x50ml; solução alcalina-1x10ml; 
soloção padrão para soro-1x3ml; 
reagente tungistico-1x30ml. 
Manual/colorimétrico. 

UND 5   

108 

KIT Ureia - Incluído Sistema enzimático-
colorimétrico para a determinação da 
uréia em amostras de sangue e urina, por 
reação de ponto final. Apresentação 
reagente 1° 1x500ml, reagente 2° 
1x500ml, solução padrão 1x3ml. 
Aplicação manual 

UND 5   

109 

KIT TGO Cinético – AST- R1 4 x 24 mL, R2 
4 x 6 mLR3 1 x 1,5 Ml. Sistema para a 
determinação quantitativa em modo 
cinético contínuo da AST / GOT em soro 
ou plasma.    

UND 5   
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110 

KIT TGP cinético – ALT- Sistema para a 
determinação da Alanina Amino 
Transferase (ALT) ou transaminase 
Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo 
cinético. Aplicação manual. 
Apresentação, R1 4 x 24 mL, R2 4 x 6 mL, 
R3 1 x 1,5 mL 

UND 5   

111 

KATO-KATZ - kit para testes 
parasitológicos – embalagem com 500 
testes Constituições do Kit: * Filtro-TEST;  
* Lamínula de celofone pré-coloridas;  * 
Espátulas;  * Placas perfuradas.* Tabela 
de cálculo de número de ovos por grama. 

UND 1   

112 

KIT Cálcio- Sistema colorimétrico para 
determinação do cálcio no soro, plasma e 
urina. Apresentação 2x50ml de reagente 
(pronto para uso), 1x 04ml de solução 
padrão. 

UND 5   

113 
KIT Gama GT- Teste cinético optimizado 
para determinação da GGT em soro ou 
plasma (IFCC). 

UND 5   

114 
KIT Mucoproteinas- Sistema 
colorimétrico para determinação das 
mucoproteinas no soro.  

UND 5   

115 

KIT Bilirrubina -  c/padrão reagente 
bioquímico para testes laboratoriais 
pronto para uso, com tempo de reação 
de 03 minutos. 

UND 5   

116 

KIT Magnésio -  reagente bioquímico 
para testes laboratoriais Sistema 
colorimétrico para determinação de 
magnésio em soro e demais líquidos 
biológicos. Apresentação: 1 x 100ml de 
reação tampão(pronto para uso), 
1x100ml de reagente de cor(pronto para 
uso), 1x3ml de solução padrão.  

UND 5   

117 

KIT Fosfatase Alcalina- Sistema para a 
determinação em modo cinético da 
Fosfatase Alcalina em soro.  Aplicação 
semi-automática e automática. 

UND 5   

118 

KIT Reagente para PTT - R1-1x4mL ;R2- 1 
x 6 mL, Reagente para determinação do 
tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPA) e medição dos fatores da 
coagulação baseada no tempo de 
tromboplastina parcial ativada. 

UND 5   
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119 

Tubo capilar para hematócrito com 
heparina Diâmetro interno: 1,1mm -
1,2mm; Volume de aproximandamente 
70uL; frasco com 500 capilares. 

UND 3   

120 

Micropipeta 5µL - Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

121 

Micropipeta 10µL - Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

122 

Micropipeta 20µL- Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

123 

Micropipeta 50µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

124 

Micropipeta 100µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

125 

Micropipeta 200µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

126 

Micropipeta 25µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   
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127 

Micropipeta 500µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

128 

Micropipeta 1000µL Micropipeta 
monocanal com ajuste de volume, 
totalmente autoclavável, especialmente 
desenvolvida para a dispensação de 
líquidos e fluidos em pequenos volumes e 
que exijam alta reprodutibilidade. 

UND 5   

129 

Câmara de Contagem Neubauer -  
Espelhada Melhorada, para contagem de 
colônias, em vidro, (com 2 lamínulas): 
Quadriculado de 0,0025 
mm2;Profundidade: 0,100 mm; A base da 
câmara é inicialmente revestida com 
ródio e as divisões são gravadas no 
revestimento; Acompanha duas 
lamínulas de 20 x 26 x 0.4 mm. 

UND 3   

130 
Placa escavada para VDRL - Placa de 
Kline, 12 poços, em vidro dimensão de 
60x80 mm.  

UND 5   

131 

Proveta em vidro -  capacidade de 100ml, 
fabricada em vidro borossilicato, com a 
base em polipopileno, com base de 
plástico resistente. 

UND 5   

132 

Proveta em vidro capacidade de 500ml 
Proveta fabricada em vidro borossilicato, 
com a base em polipopileno. com base de 
plástico resistente 

UND 5   

133 

Proveta em vidro capacidade de 1000ml 
Proveta fabricada em vidro borossilicato, 
com a base em polipopileno. com base de 
plástico resistente 

UND 5   

134 
Bequer em vidro 250ml Becker forma 
baixa graduado,fabricado em vidro 
borossilicato.  

UND 5   

135 
Bequer em vidro 500ml Becker forma 
baixa graduado,fabricado em vidro 
borossilicato.  

UND 5   

136 
Bequer em vidro 1000ml  Becker forma 
baixa graduado,fabricado em vidro 
borossilicato.  

UND 5   
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137 

Cuba para coloração de lâminas 
completa - Cuba para coloração de até 8 
lâminas, completa, com berço, alça e 
tampa. Dimensões: Comprimento - 
108mm Profundidade - 90mm Altura - 
70mm 

UND 5   

138 
Cálice graduado de vidro - Cálice 
confeccionado em vidro borossilicato, 
graduado. Capacidade - 250ml 

UND 10   

139 
Pipeta pasteur -  descartável com 
graduação de 3ml pacote com 100 
unidades 

PCT 3   

140 

Pipeta de vidro para VHS (Westergreen)-
Pipeta para uso em sedimentação 
sanguínea; Fabricado em vidro de alto 
grau em transparência; Graduação de 
fácil visualização; Com escala de 0 a 200 
mm incremento de 1 mm; Embalagem 
com ( 10 ) peças; Comprimento total 300 
mm. 

PCT 10   

141 

Bastão de vidro -  Bastão de vidro 
Maciço, pontas polidas, medidas 
Diâmetro de 8 x 300 mm de 
comprimento. 

UND 20   

142 
Tubo de ensaio - fabricado em vidro 
neutro sem tampa, capacidade 5ml, caixa 
com 100 unidades 

CAIXA 10   

143 
Tubo de ensaio - fabricado em vidro 
neutro sem tampa, capacidade 10ml, 
caixa com 100 unidades 

CAIXA 10   

144 

Lancetas - picadora estéril embalagem 
com 200 unidades, Dispositivo 
perfurocortante descartável; • 
Esterilizada por raios gama e embalada 
individualmente em envelope de papel 
revestido com filme polimérico 
termosselado; • Composta em aço 
inoxidável de formato retangular e ponta 
afilada com 4mm; 

CAIXA 10   

145 

Agulha para coleta à vácuo -  medição 
25X7mm. Uso pediátrico/ geriátrico, 
canhão de cor preto com bisel 
trifacetado, siliconizada, esterilizada a 
Óxido de Etileno. Embalagem unitária em 
plástico com lacre de segurança em 
papel, contendo um calibre da agulha. 

UND 10   
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146 

Agulha para coleta à vácuo -  25X8mm 
Canhão de cor verde com bisel 
trifacetado, siliconizada, esterilizada a 
Óxido de Etileno.  Embalagem unitária 
em plástico com lacre de segurança em 
papel, contendo um calibre da agulha. 

UND 10   

147 

Papel filtro - cor branca, qualitativo 
redondo gramatura de 80g/m2; 
Porosidade; 3micras, Apresentação: Caixa 
com 100 folhas. Diâmetro - 90mm a 
110mm. 

CAIXA 5   

148 
KIT Corante hematológico -Reagente Nº1 
– May-Grunwald – 1 x 500 mL 

UND 2   

149 
Corante Azul cresil brilhante  - 
embalagem de 500ml em frasco de cor 
âmbar. 

UND 2   

150 
Dispositivo de segurança de retração da 
agulha - Apresentação: caixa com 100 
unidades. uso único. 

CAIXA 2   

151 
Tubo de ensaio -  tubo vacuo para coleta 
de sangue tampa azul citrato de 3,6ml  
caixa com 100 unidades. 

CAIXA 10   

152 
Tubo de ensaio -  tampa preta para VHS,  
para coleta sanguínea caixa com 100 
unidades. 

CAIXA 10   

153 

Tubo de ensaio com E.D.T.A. – Tubo de 
ensaio - Tubo para Coleta de Sangue a 
Vácuo Tampa Roxa. Utilizado em 
hematologia, bancos de sangue, 
bioquímica e provas de biologia 
molecular, para obtenção de plasma 
enriquecido. Anticoagulante jateado na 
parede EDTA K3. Volume: 4,5 ml. 
Diâmetro: 12,7 X 100mm.  Apresentação: 
caixa com 100 unidades. 

CAIXA 10   

154 

Tubo de ensaio com Fluoreto de sódio 
tampa cinza para coleta sanguínea 
volume 2ml,  diâmetro 13x75mm/ 
Apresentação: caixa com 100 unidades. 

CAIXA 10   

155 

Tubo de ensaio Tubo de ensaio -  Tubo 
para Coleta de Sangue a Vácuo com 
Tampa Vermelha (SECO) Siliconizado. 
Utilizado para determinações em soro na 
bioquímica, hormônio e imunologia. 
Tubos em vidro: com gel siliconizado 
jateado na parede. Volumes: 5,0 ml. 
Diâmetro: 12,7 X 75mm e 16 X 100mm. 

CAIXA 10   
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Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

156 
Tubo de ensaio - com gel separador para 
coleta sanguínea, com tampa amarela, 
Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 10   

157 
Tubo de ensaio - sem Fluoreto de sódio 
para coleta sanguínea, Apresentação: 
Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 10   

158 

Kit HIV – teste rápido para determinação 
qualitativa de anti-corpos anti-Hiv 1 e 
anti-Hiv 2. Embalagem deve conter data 
de fabricação. 

UND 3   

159 
Kit HCV – teste rápido para determinação 
qualitativa da hepatite C. Embalagem 
deve conter data de fabricação. 

UND 3   

160 

Kit HBSAg -  teste rápido para 
determinação qualitativa do antígeno do 
vírus da hepatite B. Embalagem deve 
conter data de fabricação. 

UND 3   

VALOR TOTAL   

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 003/2015 
 
Pela presente fica credenciado o Sr (a) ________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto ao 
SENAC-DR/AL- para representar esta Empresa (razão social) ______, inscrita no CNPJ 
sob o nº _______________ na licitação acima referida, a quem se outorgam os 
poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, 
interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 
recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, enfim, praticar todo e qualquer 
ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento 
licitatório em referência. 
 
Local e data 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 
(com firma reconhecida) 

 
  

Prezado Licitante, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados 
no item 4 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do 
Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de 
poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples de 
documento oficial de identificação do representante designado (ver item 3 do 
Instrumento Convocatório). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA 

 (MODELO) 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 003/2015 

 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________,  
 
Pela presente, o signatário declara e garante que examinou cuidadosamente todo o 
Edital do Pregão em epígrafe e seus anexos e aceita todas as condições neles 
estipuladas e que, ao assinar a presente declaração e entregar seus envelopes, 
renuncia ao direito de alegar discrepâncias de entendimento com relação a mesma. 

 
Local, data. 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO 

(MODELO) 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 003/2015 
 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________, declara, sob as penas da Lei, que não 
utiliza a mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, 
exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme 
determinação Constitucional e Lei 9.854/99. 

 
Local, data. 

 
______________________________ 

LICITANTE 
(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
PRODUTOS DE ANÁLISES CLÍNICA SOB 
DEMANDA, QUE ENTRE SÍ FAZEM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC/AL, E A 
EMPRESAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, o SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, Administração Regional no 
Estado de Alagoas, com sede na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió – 
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 03.692.424/0001-52, doravante denominado 
SENAC/AL, representado pelo Presidente do Conselho Regional, Sr. Wilton Malta de 
Almeida, e de outro, a empresa..............., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº .................., com sede na .............. nº ....,  em ........................, AL, 
doravante denominada CONTRATADA, representada por seu ............., Sr. 
.................., inscrito no CPF/MF sob o nº .............., abaixo assinado, celebram o 
presente contrato sob demanda referente ao Pregão Presencial nº xxxx/2015, 
passando o Edital, Anexos e a proposta da CONTRATADA, independentemente de 
suas transcrições,  fazerem parte integrante e complementar deste instrumento, no 
que couber com fundamento da Resolução SENAC nº 952/2012, e suas alterações, 
bem como pelas cláusulas e condições seguintes:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento destina-se a aquisição de produtos a serem utilizados 
nos cursos de Análise Clinicas de acordo com as condições descritas no Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2015, partes integrantes deste contrato, 
independentemente de qualquer transcrição. 
 
Parágrafo Único – Integra e complementa este contrato, no que não o contraria, o 
ato convocatório, a proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e 
constitutivos da licitação à qual se encontra vinculado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. O valor total do presente contrato importa em R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
3.1. O presente contrato terá sua vigência pelo período inicial de 12 (doze) meses, 
iniciado imediatamente a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 (sessenta) meses. 



 

 
 

 
Parágrafo Único – Os aditamentos provenientes deste contrato somente poderão 
ser efetuados, observando-se as disposições legais contidas na Resolução SENAC n.º 
958/2012 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
4.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os prazos determinados pela 
CONTRATANTE conforme previsão contida no PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2015, 
contados da data de assinatura deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
5.1. Durante a vigência deste contrato o CONTRATANTE deverá: 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
b) Devolver os produtos que apresentar não apresentarem condições de consumo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
6.1. Caberá a CONTRATADA: 
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes, 
tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; 
indenizações; vale-refeição; vales-transportes; outras que por ventura venham a ser 
criadas;  
b) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
c) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao material e outro 
bem de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por 
empregados da CONTRATADA; 
d) Manter os seus empregados sujeitos ás normas disciplinares do CONTRATANTE, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
e) Substituir no prazo de até 05 (cinco) dias corridos o material devido pelo 
CONTRATANTE; 
f) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados ou prepostos quando da entrega dos produtos 
objeto deste contrato; 
g) Comunicar à administração do CONTRATANTE, por qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
h) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigida no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2015, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, durante toda a execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 
7.1. Á CONTRATADA caberá, ainda: 
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previsto 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; 
b) Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do material ou 
em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto deste contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  
d) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E ENTREGA DO OBJETO 
8.1. Realizar a entrega dos produtos solicitados de acordo com a Solicitação de 
Abastecimento emitida pela Seção Requisitante, na Sede do SENAC/AL, Rua Pedro 
Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió/Alagoas, será entregue sempre as segundas a 
deverá a sextas-feiras. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. Durante a vigência deste contrato, o fornecimento dos produtos licitados será 
acompanhado e fiscalizado pela Gerencia de xxxxxxx, na pessoa da (a) senhor(a)  
xxxxxxxxxxxxxxxxportador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Parágrafo Primeiro – O representante anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto deste contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 
Parágrafo Segundo – As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do representante deverão ser solicitadas ao chefe do setor competente, em tempo 
hábil, para adoção das medidas convenientes. 
  
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá manter como preposto para 
representá-la durante a execução do contrato, o (a) Senhor (a)  xxxxxxxxxxxxxxxx, 
portador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxx, desde que aceitos pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATESTAÇÃO DO FORNECIMENTO 
10.1. Caberá ao Setor de Almoxarifado da CONTRATANTE a atestação das faturas 
correspondentes, com base no relatório elaborado pelo servidor devidamente 
autorizado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 



 

 
 

11.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor correspondente aos 
produtos efetivamente entregues e aceitos, já inclusos todos os custos relativos a 
tributos, taxas e demais despesas diretas e indiretas, após emissão da solicitação de 
abastecimento e certificação do recebimento do produto licitado. 
11.2. Encontrando-se  documentação em acordo com os serviços contratados o  
pagamento  obedecerá o seguinte calendário:  
a) Notas Ficais entregues até 05 de cada mês - pagamento em 15 de cada mês 
caindo esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
b) Notas Fiscais entregues até 10 de cada mês - pagamento em 20 de cada mês 
caindo esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
c) Notas Fiscais entregues até 20 de cada mês - pagamento em 30 de cada mês 
caindo esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 
11.3. Fica a CONTRATADA, obrigada a consignar todos os seus dados nas notas 
fiscais, inclusive bancários. 
11.4. O faturamento deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE, localizada na 
Rua Pedro Paulino, n.º 77, Bairro: Poço, Maceió, Alagoas, CEP. 57.025.340, 
contendo os seguintes dados da CONTRATANTE: CNPJ 03.692.424/0001-52. 
11.5. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do contrato, somente 
serão efetuados em nome da CONTRATADA. 
11.6. Em hipótese alguma, o CONTRATANTE aceitará nota fiscal, nota de simples 
remessa ou outro documento relativo ao serviço, emitidos em nome de outra 
empresa que não a CONTRATADA. 
11.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento quando aprovadas 
pelo Almoxarifado; devem ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, 
serão, de forma imediata, devolvidas CONTRATADA para correções, recomeçando a 
contagem do prazo para pagamento a partir do dia da devolução da nota 
devidamente corrigida. 
 
Parágrafo Primeiro – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que 
isso gere direito a reajustamento de preços, atualização monetária ou outra 
penalidade ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Resolução SENAC 
958/2012 desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas, adequadas ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2015. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
13.1. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto na Resolução SENAC n.º 958/2012.   
 
13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite ora previsto, 
calculado sobre o valor ora CONTRATADO. 



 

 
 

 
13.3. Nenhum acréscimo ou supressões poderá exceder o limite estabelecido nesta 
cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. O atraso injustificado no fornecimento ou na execução dos serviços ou o 
descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 
CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, 
até o máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente. 
 
Parágrafo Primeiro – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados da comunicação oficial; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com SENAC/AL pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
Parágrafo Segundo – Pelos motivos que se regem, principalmente, a CONTRATADA 
estará sujeita ás penalidades tratadas na condição anterior: 
a) Pelo atraso na entrega dos produtos em relação aos prazos propostos e aceitos; 
b) Pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações técnicas do edital e 
da proposta da licitante vencedora, dentro do prazo proposto; 
c) Pela recusa em substituir qualquer produto defeituoso que for rejeitado, 
caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da 
data da rejeição, devidamente notificada. 
d) Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATADA ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
15.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais.  A lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
b) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
d) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato; 



 

 
 

f) A qualquer tempo, por quaisquer das partes, sem ônus, mediante comunicação 
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se 
pretender rescindi-lo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA – DO FORO: 
16.1. As partes elegem o foro da cidade de Maceió para resolver ou dirimir 
qualquer ação ou execução decorrente deste contrato, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justas e de comum acordo, assinam o presente contrato em 02 
(duas)  vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 
 

 
 
 

Maceió/AL,        de                             de  2015. 
 
 
  
SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
1._____________________________               2______________________________ 
CPF                                                                               CPF. 
 
 
 
 

 
 

 


