
 

 
 

                                                                                                                             

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 
SENAC/AL 

LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE COMPLETO. 

SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 15h00min DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015. 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL NO ESTADO DO ALAGOAS – SENAC/AL torna público aos interessados que 

realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para a AQUISIÇÃO DE 

SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O SENAC/AL. 

 

1.2. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE COMPLETO, será integralmente 

conduzida pelo Pregoeiro, processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação, 

designados por meio da Portaria Normativa nº 146/2015do SENAC/AL, de 19.06.2015 e 

regida pela Resolução n° 958/2012, de 18.09.2012, do Conselho Nacional do SENAC, 

publicada no D.O.U. em 26.09.2012. 

 

1.3. As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que 

orientarão o presente procedimento licitatório até a assinatura do respectivo instrumento 

de contrato ou documento equivalente. Alegações de desconhecimento destas instruções 

por parte das licitantes não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer 

eventuais erros ou divergências porventura encontradas em seus DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e/ou PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

1.4. A documentação necessária à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA DE PREÇOS deverá atender 

a todas as exigências contidas no Edital. Qualquer descumprimento por parte da licitante 

nesse sentido implicará a sua imediata inabilitação e/ou desclassificação. 

 

1.5. Este Edital de licitação estará disponível, gratuitamente, nos seguintes endereços 

eletrônicos: 

a) Site do Banco do Brasil S/A – www.licitacoes-e.com.br, opção ACESSO IDENTIFICADO 

(Licitações do SENAC/AL). 

b) Site do SENAC/AL– www.al.senac.br/licitacao/. 

 



 

 
 

                                   2. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 

2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro e a 

ser realizada de acordo com a Resolução SENAC nº 958/2012, de 18.09.2012, de seu 

Conselho Nacional, publicada no DOU em 26.09.2012. 

2.1.1 Início do Acolhimento das propostas: 08hs do dia 05.08.2015 até 14hs do dia 

18.08.2015. 

2.1.2 Abertura das propostas: às 14h00min do dia 18.08.2015. 

2.1.3 Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: às 15h00min do dia 18.08.2015. 

2.1.4 Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. 

 

2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília–DF, e dessa forma serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação do certame. 

 

                                                              3. DO OBJETO 

3.1. O objeto do presente Edital de licitação é AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E 

EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O SENAC/AL, conforme especificações constantes 

dos ANEXOS do presente Edital, especialmente do ANEXO I – Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas. 

 

3.2. Relação do lote que compõem o objeto deste certame: 
3.2.1 Lote 01 – Servidor Físico e Placa de Rede 10 GbE 2 Portas RJ-45  

3.3. A aquisição tem por finalidade equipar a sala dos servidores, a ser utilizado 

principalmente para os cursos de informática, para todas as Unidades de Educação 

Profissional do SENAC/AL, bem como utilizar esses equipamentos para gerenciar a rede de 

computadores e fornecer uma transmissão de dados em alta velocidade. 

 

                                    4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, somente poderão 
participar do presente certame pessoas jurídicas que atuem em ramos de atividades 
compatíveis com o objeto da licitação. 
4.2. Não poderão participar da presente licitação: 
4.2.1 Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
4.2.2 Empresas em consórcio, em processo de falência ou em recuperação judicial ou 
extrajudicial. 
4.2.3 Empresas que tenham no seu quadro societário dirigente ou empregado da entidade 
SENAC (aí incluídos os membros dos seus órgãos deliberativos e fiscais). 

 



 

 
 

4.3. Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da empresa participante 
pessoa com poderes para tal, conferidos pelo respectivo ato constitutivo (estatuto ou 
contrato social) para representá-la ativa e/ou passivamente, em juízo ou fora dele, ou 
através de procuração específica (por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida), com poderes de representação em procedimentos licitatórios, ou via Carta de 
Credenciamento (conforme modelo do ANEXO III deste Edital). 

 

 

5. CREDENCIAMENTO 
5.1. Somente poderão participar da presente licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
empresas devidamente credenciadas junto ao provedor do sistema Licitações-e, na página 
eletrônica www.licitacoes-e.com.br, nos termos da supracitada Resolução SENAC nº 
958/2012, de 18.09.2012, de seu Conselho Nacional, publicada no DOU de 26.09.2012. 
 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas 
individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema por ocasião do credenciamento. 
 
5.3. As empresas interessadas poderão obter maiores informações, principalmente sobre a 
apresentação de documentação e credenciamento de representantes, junto a qualquer 
agência do Banco do Brasil S/A ou pelo telefone 0800-729 0500 (Central de Atendimento). 
 
5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao SENAC/AL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

 

                                                           6.DA CONEXÃO COM O SISTEMA 
6.1. A participação neste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio da conexão da(s) 
licitante(s) ao sistema eletrônico antes mencionado, mediante digitação de sua senha 
privativa (emitida nos termos do subitem 5.2 deste Edital), e subsequente encaminhamento 
da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS), exclusivamente por meio do referido sistema 
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos no Edital. 
 
6.2. A(s) licitante(s) será(ão) responsável(is) por todas as transações que forem efetuadas 
em seu(s) nome(s) no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua(s) 
proposta(s) e/ou seu(s) lance(s). 
 
6.3. Incumbirá, ainda, à(s) licitante(s), acompanhar (em) as operações no sistema eletrônico, 
durante a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável(is) pelo ônus 
decorrente da possível perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 



 

 
 

6.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, 
retomando, o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
6.4.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
PREGÃO ELETRÔNICO será suspensa, e terá reinício somente após comunicação expressa 
à(s) licitante(s) mediante mensagem inserida no sistema Licitações-e, divulgando data e hora 
da reabertura da sessão. 
 

                               7. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 
7.1. A(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS, como mencionado anteriormente, deverá(ão) ser 
elaborada(s) e enviada(s) exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando-se, 
para tal, os prazos, condições, especificações, além das datas e horários limites 
estabelecidos no respectivo Edital. 
 
7.2. A(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS inicial(is), inserida(s) no sistema eletrônico, durante o 
período definido neste Edital como Recebimento das Propostas, deverá(ão) atender às 
especificações constantes do objeto deste. 
  
7.3. O Valor da Proposta, a ser encaminhado eletronicamente para o sistema, deverá ser 
aquele decorrente do somatório dos itens, aí já incluído o valor de eventuais despesas 
decorrentes de encargos sociais e/ou tributos porventura incidentes, ou quaisquer outros 
ônus, seja a que título for.  
 
7.4. A(s) proposta(s) deverá(ão) limitar-se ao objeto da licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou outra condição não prevista no Edital. 
 
7.5. A Comissão Permanente de Licitação analisará a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
encaminhada(s)/recebida(s), desclassificando, fundamentadamente, aquela(s) que não 
estiver(em) em consonância com o estabelecido neste Edital, ou que for(em) 
manifestamente inexequível(is), cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no 
sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas licitantes. 
  
7.6. Da decisão que desclassificar a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS somente caberá pedido de 
reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitação, a ser encaminhado 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, para o endereço: cpl@al.senac.br 
acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a 
contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 
 
7.7. Sobre o eventual pedido de reconsideração, a Comissão Permanente de Licitação 
decidirá nos 30 (trinta) minutos subsequentes ao encerramento do prazo para 
encaminhamento dos respectivos pedidos, salvo por motivos que justifiquem a sua 



 

 
 

prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico 
para acompanhamento em tempo real pela(s) licitante(s). 
 
7.8. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração 
não caberá recurso. 

 

                8. DA ABERTURA DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. No período estabelecido no presente Edital para recebimento de propostas, os 

interessados poderão inserir ou substituir suas propostas iniciais no sistema. 

 

8.2. Findo o período estabelecido para o recebimento de propostas, terá início à fase de 

Abertura destas, de acordo com o horário previsto no sistema, na qual a Comissão 

Permanente de Licitação avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, 

classificando as que atenderem às exigências do Edital e, consequentemente, 

desclassificando aquelas que estiverem em desacordo com ele. 

 

8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

8.4. Após a fase de Classificação das Propostas, o Pregoeiro dará início ao processo de 

Pregão, passando para a fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, da qual somente 

poderão participar as licitantes que tiverem suas propostas de preços classificadas na fase 

anterior. 

 

8.4.1. Todas as propostas classificadas serão consideradas como lances na fase da disputa, e 

ordenadas de forma crescente. 

 

8.4.2. Será considerada como primeiro lance a proposta classificada de menor valor por lote 

completo. 
 

8.4.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances, o desempate 

será feito, obrigatoriamente, por meio de sorteio, para o qual serão convocadas as 

respectivas licitantes. 

 

8.5. Na fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, as licitantes e/ou representantes 

credenciados para tal deverão estar conectados ao sistema para participarem da sessão de 

lances, isto é, somente serão aceitos novos lances apresentados exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

 



 

 
 

8.6. As licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos ofertados, por elas 

ou por outras licitantes, e registrados pelo sistema eletrônico, observando a diferença 

mínima de R$ 10,00 (dez reais) entre eles.  

 

8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

 

8.8. Os lances ofertados deverão ser no valor do lote completo, considerando-se somente 02 

(duas) casas decimais. 

 

8.9. A oferta de um novo lance somente será aceita pelo sistema após o transcurso de 20 

(vinte) segundos desde o último lance ofertado. 

 

8.10. Durante o transcurso da Sessão Pública de Disputa de Preços, as licitantes serão 

informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará a 

autora dos lances às demais licitantes. 

 

8.11. O tempo normal da etapa de lances da Sessão Pública de Disputa de Preços será 

encerrado por decisão do Pregoeiro, que informará o seu término, com antecedência, 

através de mensagem às licitantes. 

 

8.12. Encerrado o tempo normal, o sistema enviará um aviso na tela, e um letreiro 

intermitente alertará os interessados sobre o encerramento da disputa, iniciando-se, então, 

o tempo extra (randômico), no qual as licitantes conectadas ao sistema poderão, 

novamente, oferecer lances, de acordo com o disposto nos subitens 8.6, 8.7 e 8.8 do 

presente Edital. 

8.12.1. O tempo extra (randômico) é gerado pelo sistema de forma aleatória, podendo variar 

de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos. 

 

8.12.2. O tempo extra (randômico) é desconhecido tanto pelas licitantes quanto pelo 

Pregoeiro. 

 

8.12.3. Face à imprevisão do tempo extra (randômico), as licitantes deverão estimar os 

valores mínimos dos lances a serem ofertados, evitando-se, assim, cálculos de última hora, 

que poderão resultar em uma possível disputa frustrada por falta de tempo hábil para tal. 

 

8.13. Se alguma licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital ou oferta 

considerada inexequível, este será cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. Na tela será 



 

 
 

emitido um aviso e, na sequência, o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de 

mensagem às licitantes. 

 
8.14. No caso de não haver lances na Sessão Pública de Disputa de Preços, serão 
considerados válidos os valores obtidos na fase de Abertura das Propostas. 

 

8.15. Quando, eventualmente, houver uma única licitante ou uma única proposta válida, 

caberá à Comissão Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

8.16. O sistema informará a proposta de menor preço por lote completo, imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances. 

 

8.17. É vedada a desistência de lances já ofertados, sujeitando-se a licitante proponente às 

sanções previstas neste Edital (exceto se as justificativas apresentadas durante a etapa de 

formulação dos lances forem aceitas pela Comissão Permanente de Licitação). 

 

8.18. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registradas 

a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à Sessão Pública de Disputa de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

                                    9. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) E DA ACEITABILIDADE 

9.1. A presente licitação, do tipo menor preço por lote completo, para a definição/obtenção 

da proposta mais vantajosa, será julgada pela Comissão Permanente de Licitação 

considerando-se o atendimento às exigências contidas neste Instrumento Convocatório e 

seus anexos. 

 

9.2. A PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá ter um prazo de validade de, no mínimo, 

90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da Sessão Pública de Disputa de Preços, e 

os preços deverão ser fixos e irreajustáveis. 

 

9.3. A empresa licitante deverá obedecer às especificações descritas no ANEXO I do presente 

Edital. 

 

9.4. Ordenados os lances em forma crescente de preços para o respectivo lote, a autora do 

lance classificado em primeiro lugar deverá encaminhar à Comissão Permanente de Licitação 

sua PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita, bem como os documentos necessários à 

comprovação de sua HABILITAÇÃO, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte 

endereço: Rua Pedro Paulino nº 77-Poço-Paceió-Alagoas CEP: 57.025-340. 



 

 
 

 

9.5. Se a proposta ou lance de menor valor global do lote não for aceitável, ou se a licitante 

desatender às exigências de HABILITAÇÃO, a Comissão Permanente de Licitação examinará a 

oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e solicitando, 

também, à respectiva licitante os documentos necessários à comprovação de sua 

HABILITAÇÃO, repetindo o procedimento, sucessivamente, se assim vier a se justificar, até a 

apuração de uma oferta que atenda às condições do respectivo Edital de Licitação. 

 

9.6. Declarada(s) a(s) licitante(s) vencedora(as) do certame pela Comissão de Licitação, o 

Pregoeiro consignará tal decisão e demais eventos ocorridos em ata própria, que será 

disponibilizada pelo sistema eletrônico, e depois de decididos os eventuais recursos 

interpostos, o procedimento será encaminhado à autoridade competente para a devida 

homologação e adjudicação do objeto da licitação a quem de direito. 

 

10. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

10.1. A(s) licitante(s) arrematante(s) da Sessão Pública de Disputa de Preços deverá(ão) 

encaminhar à Comissão Permanente de Licitação (no endereço constante do subitem 9.4 

acima),  no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do término da referida sessão, a 

sua PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita, conforme modelo do ANEXO II, com os 

novos preços oferecidos para o(s) lote(s) durante a sessão do Pregão, bem como a 

documentação de HABILITAÇÃO relacionada no item 11 deste Edital, obrigatoriamente em 

envelope único, lacrado, no qual, externamente, deverá ser informado o nome da empresa 

licitante, o número e a data da presente licitação e a menção “PROPOSTA COMERCIAL (DE 

PREÇOS) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

 

10.2. A licitante arrematante deverá encaminhar à Comissão de Licitação, juntamente com a 

sua PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita, como condição para habilitação, 

catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos, enfim, quaisquer demonstrativos dos 

equipamentos e/ou materiais ofertados (material impresso ou indicação da URL do 

fabricante que permita comprovar as especificações técnicas dos equipamentos ofertados), 

com o fim de possibilitar à área técnica do SENAC/AL., fazer a análise prévia e validação de 

tais equipamentos, nos termos e condições/especificações constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

 

10.2.1 Os catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos e/ou demonstrativos 

apresentados devem estar devidamente identificados com o nome da licitante e conter 

indicações nas imagens acerca dos Lotes e itens a que se referem.  



 

 
 

10.2.2 Os demonstrativos não identificados e/ou sem as indicações previstas no subitem 

10.2. acima não serão apreciados pela área técnica do SENAC/AL e, consequentemente, as 

respectivas Propostas Comerciais serão desclassificadas. 

 
10.3. A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá solicitar à licitante 
arrematante como condição para a classificação, a apresentação de amostras dos 
equipamentos e/ou materiais ofertados, em até 7 (sete) dias corridos, para análise, 
avaliação e validação prévia por parte da área técnica do SENAC/AL sobretudo quanto à sua 
qualidade, durabilidade/resistência, estética e dimensões, nos termos e 
condições/especificações constantes deste Edital. 

 
10.3.1 Será desclassificada a licitante que não apresentar as amostras solicitadas, que as 
apresentem fora do prazo acima estabelecido ou sem a devida identificação, que tiver suas 
amostras reprovadas pela área técnica do SENAC/AL, ou, ainda, que apresentarem amostras 
de equipamentos e/ou materiais diversos daqueles constantes de suas PROPOSTAS 
COMERCIAIS. 

 
10.4. O envelope deverá ser apresentado à Comissão de Licitação – Rua Pedro Paulino nº 
77 Poço -Maceió -Alagoas –CEP 57.025-340 
 
10.5. A não apresentação pela licitante classificada em primeiro lugar, dentro do prazo 
estabelecido para tal, da PROPOSTA DE PREÇOS escrita ou da documentação destinada a 
comprovar sua HABILITAÇÃO, em conformidade com o exigido no Edital, ocasionará a sua 
desclassificação imediata, sendo convocadas, por ordem de classificação, as demais 
licitantes do procedimento em questão (quando isto for possível), para assim proceder. 
 
10.6. A licitante arrematante deverá informar na sua PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) 
escrita os dados bancários (banco, agência e número da conta corrente) para realização de 
depósito pelo SENAC/AL, em seu favor, dos valores devidos por conta do objeto da presente 
licitação, na forma e condições constantes deste Edital.  

 

                                                   11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11.1. Habilitação Jurídica: 

11.1.1 Prova de registro no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresa 

individual; 

11.1.2 Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais 

(se houver) ou Alteração Contratual Consolidada e alterações posteriores (se houver), 

devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;  

11.1.3 Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores, no caso de sociedade por 

ações, também devidamente registrado no órgão competente.  



 

 
 

11.1.4 Documento comprobatório da representação legal da licitante, qual seja, Carta de 

Credenciamento (ANEXO III) ou procuração por instrumento público ou particular (neste 

caso, com firma reconhecida), acompanhada de cópia autenticada do ato constitutivo 

(Contrato ou Estatuto Social) da licitante, documentos estes também exigidos nos casos de 

interposição de recurso. 

 

11.2. Regularidade Fiscal: 

11.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 

11.2.2 Provas de inscrição nos cadastros de contribuinte estadual e municipal, ou as 

correspondentes declarações de isenção, relativas ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

11.2.2.1 As declarações de isenção deverão ser fornecidas pelo estado/município ou pela 

própria licitante interessada, caso os entes públicos não as forneçam. 

11.2.3 Prova de regularidade perante a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou 

sede da licitante, na forma da lei, sendo: 

11.2.3.1 Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa 

da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do 

parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91; 

11.2.3.2 Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais; 

11.2.3.3 Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais. 

11.2.4 Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 

11.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT). 

 

11.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

11.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei (vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios), podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta Comercial (data de abertura 

do certame), devidamente assinados por Contador ou Técnico em Contabilidade legalmente 

habilitado (com registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante 

legal da empresa, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, 

quando exigíveis em lei, também devidamente assinados pelo Contador ou Técnico em 

Contabilidade e pelo representante legal da empresa. 

  

11.3.1.1 Os documentos listados no subitem 11.3.1 acima poderão ser apresentados na sua 

versão eletrônica, nos termos do Decreto nº 6.022 de 22/01/2007, da Medida Provisória nº 



 

 
 

2.200-2 de 24/08/2001 e da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, referentes ao SPED – 

Sistema Público de Escrituração Digital, acompanhados do Recibo de Entrega de Livro 

Digital, assinados (mediante certificado digital) por Contador ou Técnico em Contabilidade 

legalmente habilitado (com registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 

representante legal da empresa. 

 

11.3.1.2 Às empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses é permitida a apresentação 

de balanço de abertura em substituição aos documentos exigidos no subitem 11.3.1. 

11.3.2 Certidão negativa de pedido e/ou decretação de falência e/ou recuperação judicial, 

expedida pelo Cartório do Distribuidor da sede da licitante (quando pessoa jurídica), com 

data de expedição nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista para a abertura 

do certame licitatório.  

 

11.4. Qualificação Técnica: 
11.4.1 Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (cuja data de 
emissão não será levada em consideração para efeitos de sua validade), contendo a 
identificação do signatário e dados para eventual contato, emitido por pessoa de direito 
público e/ou privado para a qual a licitante tenha fornecido equipamentos e/ou materiais e 
similares, impresso em papel timbrado da respectiva pessoa jurídica, visando comprovar sua 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação.  
 
11.4.1.1 O teor do documento em questão deve possibilitar à Comissão de Licitação a 
análise, interpretação e conclusão sobre o objeto, de forma clara e sem maiores 
dificuldades, visando apurar se o referido documento atende ou não ao fim a que se destina 
ou propõe.   
 
11.5. Declarações: 
11.5.1 Declaração, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, de que não emprega menores, conforme modelo constante do ANEXO 
VI deste Edital. 
  
11.5.2 Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação e ciência da 
obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do 
ANEXO VII deste Edital. 
 
11.6. OBSERVAÇÕES: 
11.6.1 Documentos obtidos via Internet, quando não dispuserem de prazo de validade 
específico (à exceção daqueles com prazos de validade previamente estabelecidos por este 
Edital), somente serão aceitos para o fim a que se propõem se obtidos dentro do período de 
90 (noventa) dias corridos que antecedem a data prevista para a apresentação pela empresa 



 

 
 

arrematante da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita e dos respectivos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
11.6.2 Em nenhuma hipótese será prorrogado o prazo para apresentação da PROPOSTA 
COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita, com os novos preços finais oferecidos na Sessão Pública de 
Disputa de Preços, e dos respectivos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, na forma que aqui são 
exigidos. 
 
11.6.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em vias originais ou através de 
fotocópias autenticadas, podendo a Comissão de Licitação, na ocasião do recebimento, 
autenticar aqueles documentos eventualmente apresentados em fotocópias não 
autenticadas, desde que acompanhados das respectivas vias originais para os confrontos 
devidos. 
 
11.6.4 Para fins deste procedimento licitatório, serão aceitas como certidões negativas de 
débitos as certidões positivas com efeito de negativas. 
 
11.6.5 Os documentos que exigem assinatura somente serão aceitos se assinados pelo 
representante legal da empresa, de acordo com o disposto no respectivo ato constitutivo, 
procuração específica ou documento comprobatório da representação da licitante, 
conforme o modelo constante do Anexo III deste Edital. 

 

                                                        12. DOS RECURSOS 

12.1. Encerrada a etapa de lances, a licitante deverá consultar regularmente o sistema para 

verificar a publicação do nome da licitante declarada vencedora do certame, bem como a 

liberação da opção para eventual interposição de recurso. 

 

12.2. Declarada a vencedora do certame, qualquer licitante que assim desejar poderá, 

então, exclusivamente em campo próprio do sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A 

(www.licitaçoes-e.com.br), manifestar, de forma imediata e motivada, sua intenção de 

recorrer, registrando, na oportunidade, a síntese das suas razões de recurso, e dispondo do 

prazo de 02 (dois) dias úteis (contados a partir da data da declaração da licitante vencedora 

do certame), para, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, interpor seu 

recurso, por escrito e devidamente fundamentado, à autoridade competente para o 

julgamento. 
 
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes, no prazo estabelecido para 
tal, quanto à sua intenção de interpor recurso, importará a decadência desse direito, ficando 
a Comissão Permanente de Licitação, desde logo, autorizada a adjudicar o objeto da licitação 
à licitante declarada vencedora do certame. 

 



 

 
 

12.4. Para efeito do disposto no subitem anterior, manifestação imediata é aquela 
apresentada pela licitante nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois de declarada a 
vencedora do certame; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato 
motivador do recurso a ser interposto. 
 
12.5. O recurso deverá ser interposto perante a Comissão de Licitação (no endereço 
mencionado no subitem 9.4 acima), mediante protocolo, do qual deverá constar, 
obrigatoriamente, a data e hora da sua interposição, observado, para tanto, o horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min dos dias úteis de expediente do 
SENAC/AL Ainda, o recurso deverá estar devidamente assinado por pessoa com poderes 
para tal e acompanhado, obrigatoriamente, dos documentos constantes do subitem 11.1.4 
do presente Edital, para os devidos fins. 
 
12.6. Interposto o recurso, a Comissão de Licitação concederá vista deste às demais 
licitantes (no endereço mencionado no subitem 9.4 acima), pelo prazo comum de 02 (dois) 
dias úteis, contados da data da comunicação da interposição do recurso, para eventuais 
contrarrazões por quem de direito, as quais devem ser apresentadas dentro desse prazo.  
 
12.7. Contra-arrazoado ou não o recurso porventura interposto, a Comissão de Licitação o 
apreciará, podendo, se necessário, realizar instrução complementar, e decidirá, 
motivadamente, pela manutenção ou reforma do ato recorrido, submetendo-o, em seguida, 
à consideração da autoridade competente para julgamento, ou a quem esta delegar 
competência para a decisão/julgamento, em instância final, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data final para sua interposição, ou, quando for o caso, da apresentação 
das respectivas contrarrazões.  
  
12.8. Eventuais recursos porventura interpostos em desconformidade com os prazos e 
condições estabelecidas no presente Edital não serão conhecidos. 
 
12.9. O eventual provimento de recurso pela autoridade competente somente invalidará os 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.10. O recurso eventualmente interposto contra a decisão da Comissão de Licitação que 
declarar a licitante vencedora do certame terá efeito suspensivo. 
 
12.11. Não serão aceitos recursos que chegarem fora do prazo (intempestivos) previsto 
neste Edital. 
 
12.12. A decisão/julgamento em relação ao(s) recurso(s) eventualmente interposto(s) será 
disponibilizada para consulta a todos os interessados no site do Banco do Brasil S/A 
(www.licitacoes-e.com.br) e, também, no site do SENAC/AL (www.al.senac.br/licitacao/). 

 

 



 

 
 

                                          13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. Uma vez homologado o procedimento licitatório e feita a adjudicação pela autoridade 

competente (ou por quem esta delegar competência), a Comissão de Licitação convocará, 

via e-mail, em até 10 (dez) dias úteis, a empresa licitante declarada vencedora do certame 

para, em dia, hora e local designados, assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, 

assumindo assim, entre outras responsabilidades previstas no referido documento ou neste 

instrumento convocatório e seus anexos, o seu compromisso de entrega (futura e eventual) 

dos equipamentos e/ou materiais que constituem o objeto deste procedimento licitatório, 

conforme as solicitações feitas pelo SENAC/AL de acordo com suas necessidades. 

 
13.1.1 A contratação, futura e eventual, com a empresa licitante com preços registrados, 
quando assim se fizer necessário e conveniente, será formalizada por meio de Ata de 
Registro de Preços e entrega da Autorização de Fornecimento . 
 
13.1.2. O prazo da convocação para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado por igual período, quando eventualmente solicitado pela parte 
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justo para tal, aceito pelo SENAC/AL. 
 
13.2. Caso a(s) licitante(a) classificada(s) em primeiro lugar não atenda(m) à convocação 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou, injustificadamente, recuse-se a assiná-la, 
a critério da Comissão de Licitação, ela decairá de todos os direitos ali constantes, ficando 
seus preços, desde logo, invalidados, e poderá ser penalizada com a suspensão do direito de 
licitar ou contratar com o SENAC por até 2 (dois) anos, sem prejuízo de outras penalidades 
e/ou cominações legais eventualmente aplicáveis à espécie. 
 
13.3. No caso do disposto no subitem anterior, poderá o SENAC/AL, desde logo, convocar 
a(s) licitante(s) classificada(s) em segundo lugar (quando possível) para assinar a referida Ata 
de Registro de Preços, também em até 10 (dez) dias úteis, e assim sucessivamente. 
 
13.4. É permitido que outras licitantes venham a praticar o menor preço registrado, uma vez 
convocadas na ordem de classificação, desde que assinem, também, a Ata de Registro de 
Preços. 
 
13.5. A qualquer tempo, no período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
inicialmente registrados poderão ser revistos quando, por motivo superveniente, tornarem-
se superiores aos preços praticados no mercado, cabendo ao SENAC/AL convocar a(s) 
licitante(s) com preços registrados para negociação, visando a possível redução de preços e 
sua adequação àqueles praticados no mercado. 
 
13.6. Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido, e o 
SENAC/AL convocará as demais licitantes classificadas com preços registrados (quando 
possível), visando igual oportunidade de negociação. 



 

 
 

 
13.7. Quando, eventualmente, o preço de mercado dos produtos objeto deste procedimento 
licitatório tornarem-se superiores aos preços registrados, e a licitante com preços 
registrados, mediante requerimento devidamente fundamentado e comprovado, não puder 
cumprir com o compromisso assumido, o SENAC/AL poderá: 
 
13.7.1 Liberar a licitante do referido compromisso, sem aplicação das possíveis penalidades 
previstas para o caso, desde que confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados e que o requerimento nesse sentido ocorra antes de uma eventual 
requisição/solicitação pelo SENAC/AL dos produtos que constituem o objeto deste 
procedimento licitatório; 
 
13.7.2 Convocar as demais licitantes com preços registrados (se possível), visando igual 
oportunidade de negociação. 

 
13.8. Não havendo êxito nas negociações, o SENAC/AL procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais 
vantajosa. 
 
13.9. O registro de preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou 
os preços registrados, sendo facultada ao SENAC/AL a realização de contratações de 
terceiros sempre que houver preços mais vantajosos. 
 
13.10. Decorrido o prazo de validade da proposta sem a convocação da licitante classificada 
para a assinatura da competente Ata de Registro de Preços, fica esta liberada dos 
compromissos assumidos por conta deste procedimento licitatório. 

 

                                                 14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
14.1. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução do objeto da licitação e demais 
disposições deste instrumento, constituem obrigações das partes aquelas elencadas na 
Cláusula Quinta da Minuta da Ata de Registro de Preços, ANEXO VII deste Edital. 

 

                                            15. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, em banco, agência e conta 
corrente indicados pela licitante eventualmente contratada, observando-se a situação 
tributária desta, informada em papel com timbre da licitante no momento da contratação, 
obedecidas as disposições legais vigentes. 
 

15.2. 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: 
 



 

 
 

a) Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 
b)Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 
c)Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 
15.3.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. 
 

15.4. Os valores referentes a cada item devem ser especificados separadamente nas notas 
fiscais, não podendo ser emitidos valores globais envolvendo objetos diferentes. 
 

15.5. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento da despesa por conta do objeto 

deste procedimento licitatório estão previstos pelo SENAC/AL nos centros de custos. 

 

16. DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA DOS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE 

REDE) PARA O SENAC/AL 

16.1. Os equipamentos e/ou materiais e deverão ser entregues Administração Regional do 

SENAC/AL – Coordenadoria de Tecnologia e Processos, localizada na Rua Pedro Paulino  77-

Poço -Maceió- Alagoas  CEP: 57.025-340. 

 

16.2. O prazo estabelecido para a entrega dos equipamentos e/ou materiais e é de, no 

máximo, 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do competente instrumento de 

contrato ou documento equivalente (Autorização de Fornecimento) .  

 

16.3. As entregas deverão ser realizadas nos dias de expediente da Administração Regional 

do SENAC/AL – Almoxarifado/ Gerência de Tecnologia e Informação SENAC/AL, das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas e mediante agendamento prévio com o responsável pelo 

recebimento. 

 

16.4 Uma vez entregues os equipamentos e/ou materiais e, estes serão recebidos, 

inicialmente, em caráter provisório pelo SENAC/AL (por intermédio da área técnica 

responsável), até a completa análise e verificação de sua conformidade com as 



 

 
 

especificações constantes deste Instrumento Convocatório e seus Anexos e com as amostras 

previamente validadas.  

 

16.4.1 Os itens que apresentarem não conformidade com este Edital, avarias ou quaisquer 

outras deficiências serão recusados e devolvidos. 

 

16.5 A área técnica do SENAC/AL, terá até 05 (cinco) dias úteis para proceder à análise e 

validação (mediante a emissão do Termo de Aceite Definitivo – ANEXO IV deste Edital) dos 

equipamentos e/ou materiais e, se de acordo, ou emitir parecer sobre possíveis 

irregularidades porventura constatadas. 

 

16.6 Diante de eventual constatação pela área técnica de irregularidades ou defeitos de 

qualquer natureza em relação aos equipamentos e/ou materiais entregues, a licitante 

eventualmente contratada terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da 

notificação da área técnica, para a substituição dos produtos recusados. 

 

16.7 Regularizados os eventuais problemas apontados, a área técnica procederá a uma nova 

análise dos respectivos equipamentos e/ou materiais e emitirá parecer final, também no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, visando seu aceite em caráter definitivo (Termo de Aceite 

Definitivo – ANEXO IV deste Edital). 

 

                                            17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Salvo disposição expressa em contrário, a licitante eventualmente contratada não 

poderá ceder, transferir ou, ainda, subcontratar, no todo ou parte, o objeto do contrato, a 

quem quer que seja, bem como ceder ou onerar os créditos que eventualmente dispuser 

junto ao SENAC/AL em decorrência deste, sendo ela a única e exclusiva responsável perante 

o SENAC/AL pelo cumprimento, em sua plenitude, das obrigações decorrentes da 

contratação. 

 

                                                 18. DAS PENALIDADES 
18.1. A recusa injustificada por parte da empresa licitante declarada vencedora em assinar a 
respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo fixado para tal, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, ficando ela sujeita às seguintes penalidades: 
 
18.1.1 Perda do direito à contratação. 
 
18.1.2 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAC por até 02 (dois) anos. 
 



 

 
 

18.2. Outrossim, o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
dará ao SENAC/AL, o direito de cancelar a Ata de Registro de Preços e/ou rescindir 
unilateralmente o contrato, e sujeitará a licitante eventualmente contratada às penalidades 
mencionadas a seguir, assegurado, no entanto, seu direito ao contraditório e à ampla 
defesa: 
 
18.2.1 Advertência por escrito. 

18.2.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 

equipamentos e/ou materiais, calculada sobre o valor total do correspondente Lote, para 

atrasos de até 10 (dez) dias corridos em relação à data prevista para o cumprimento das 

obrigações contratadas. 

18.2.3 Multa de 10% (dez por cento), não cumulativa com a multa prevista no subitem 
18.2.2, calculada sobre o valor total do correspondente Lote, para atrasos na entrega dos 
equipamentos e/ou materiais acima de 10 (dez) dias corridos em relação à data prevista 
para o cumprimento das obrigações contratadas. 

18.2.4 Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por qualquer 
outro incidente que configure o descumprimento das obrigações contratadas, com exceção 
daqueles especificados nos subitens 18.2.2 e 18.2.3 acima. 

18.2.5 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAC por até 02 (dois) anos. 

 

18.3. Os valores decorrentes de eventuais multas aplicadas à licitante eventualmente 

contratada poderão ser descontados pelo SENAC/AL., de possíveis créditos a que ela fizer jus 

junto a este, ou ainda, recolhidos por meio de boleto ou depósito bancário diretamente 

junto à área financeira deste, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 

sua comunicação, ou, ainda, cobrados judicialmente, quando assim se fizer necessário ou se 

justificar. Neste caso, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão custeados 

pela licitante eventualmente contratada. 

 
18.4. É facultado ao SENAC/AL exigir, ainda, perdas e danos da empresa licitante declarada 
vencedora do certame que não cumprir com as obrigações assumidas, nos termos do artigo 
389 do Código Civil, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis à espécie, no que 
couber, em especial a lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

                                                     19. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
19.1. Eventuais pedidos de esclarecimento relacionados com este Edital deverão ser 
enviados à Comissão de Licitação, informando-se o seu número, até, o horário de 18h00min 

até 03 (três) úteis antes da sessão de abertura, exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), 
para o seguinte endereço: cpl@al.senac.br 
 



 

 
 

19.1.1. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por eventuais e-mails que, por 
qualquer motivo, não sejam por ela recebidos dentro do prazo estipulado no sub item 19.1  
em virtude de possíveis problemas no servidor ou navegador, tanto do SENAC/AL quanto do 
remetente da mensagem. 
 
19.2. Os esclarecimentos eventualmente prestados pela Comissão Permanente de Licitação 
serão enviados por meio eletrônico (e-mail) a todos os interessados, bem como divulgados 
no site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), no campo MENSAGENS, e no site do 
SENAC/AL (www.al.senac.br/licitacao/). 
 

                                                    20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. As licitantes deverão examinar, cuidadosamente, todos os termos e condições deste 
Edital de Licitação e seus Anexos, a fim de se certificarem do seu inteiro teor, objetivando o 
correto e pleno cumprimento de seus termos. 
 
20.2. As licitantes assumem, desde logo, todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas, eximindo o SENAC/AL de qualquer possível atribuição de responsabilidade 
nesse particular, seja a que título for. 
 
20.3. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das 
informações e documentos por elas apresentados juntamente com suas propostas. 
 
20.4. Após a apresentação da(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) (DE PREÇOS) escrita(s), não 
cabe desistência pela(s) respectiva(s) licitante(s), salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, e que venha ser aceito pelo SENAC/AL. 
 
20.5. É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior competente, em 
qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do procedimento licitatório, vedada, no entanto, a inclusão posterior de 
documentos ou informações em desacordo com as condições e prazos estabelecidos para tal 
no respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 
 
20.6. Os prazos estabelecidos no presente Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em 
dias de funcionamento/expediente do SENAC/AL. 
 
20.7. O SENAC/AL se reserva o direito de adiar, revogar, anular ou tornar sem efeito, no todo 
ou em parte, a presente licitação, inclusive de proceder a seu cancelamento (desde que 
devidamente justificado e antes da assinatura dos respectivos instrumentos de contrato ou 
documento equivalente), sem que de tais atos caibam quaisquer possíveis direitos às 
licitantes, seja a que título for. 

 
20.8. Os documentos relacionados com a presente licitação (Instrumento Convocatório e 
seus Anexos) são complementares entre si e assim devem ser considerados, mesmo quando 
um detalhe for mencionado em um documento e, eventualmente, omitido em outro. 



 

 
 

 
20.9. O edital de licitação e todos os documentos que compõem o procedimento licitatório 
encontrar-se-ão disponíveis para consulta até a sua finalização no horário das 08h30min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min, dos dias úteis de expediente do SENAC/AL, na 
Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Rua Pedro Paulino nº 77- Poço- 
Maceió-Alagoas- CEP 57.025-340. 
 
20.10. Os casos não previstos neste instrumento convocatório e seus anexos serão decididos 
pela Comissão de Licitação, com base nas disposições legais aplicáveis à espécie, no que 
couber. 
 

                                                                21. DOS ANEXOS 

21.1. Fazem parte do presente Edital os seguintes ANEXOS: 

Anexo I – Memorial Descritivo, Quantidades e Locais de Entrega 

Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo IV – Modelo de Termo de Aceite Definitivo  

Anexo V – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor de Idade 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação 

Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

 

 

TELMA MARIA RIBEIRO GUIMARÃES 

DIRETORA REGIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 
SENAC/AL. 

ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01. 
 

Servidor Físico: 

Gabinete tipo rack padrão 19”, com altura de no máximo 
2U original do fabricante do equipamento; 

Novo e sem uso anterior, com trilhos mais o organizador 
de cabos, manuais e quaisquer outros componentes 
necessários para instalação em rack ofertados como 
padrão do produto; 

Possuir display ou led no painel frontal do gabinete para 
exibição de alertas de funcionamento dos componentes 
internos, tais como falhas de processador, memória 
RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 

Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de 
ferramentas para abertura do gabinete e 
instalação/desinstalação de placas de expansão; 

Possuir ventilação adequada para a refrigeração do 
sistema interno do equipamento na sua configuração 
máxima e dentro dos limites de temperatura adequados 
para operação; 

Ventiladores redundantes e hot-pluggable, ou seja, podem 
ser substituída mesmo com o equipamento em 
funcionamento; 

Equipado com 02 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos 
(Six-Core) ou superior, padrão x86, originalmente 
concebido para servidores; 

Processador com freqüência de clock interno de no 

2 unid.   



 

 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

mínimo 2.00GHz; 

Processador com memória cachê L3 de 20 MB; 

Dispor de 64 (sessenta e quatro) GB de memória RAM 
DDR3 ou superior; 

Velocidade de Memória no mínimo 1600MHz; 

Controladora RAID com suporte a RAID-5; 

Dispor de 05 (cinco) unidades de disco rígido de 300 
(trezentos) GB SAS de 10.000 RPM hot-swappable com 
suporte a RAID-5; 

Chassis para até 8 (oito) discos rígidos de 2.5" e 3 PCIe 
Slots;  

Dispor de 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet 
1000Base-TX, com conector RJ45; 

Dispor de 2 (duas) interfaces de rede 10G Ethernet 
10GBase-T, com conector RJ45; 

Suportar iSCSI; 

Dispor controlador externo HBA SAS de 6 GB com 2 
(duas) interfaces SAS de 6 GB,  compatíveis com os 
servidores Dell, modelos: PowerEdge R620 e PowerEdge 
R720; 

Dispor de fontes de alimentação redundantes e 
hotswappable, mínimo de 750 W; 

Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz 
com chaveamento automático de voltagem; 

Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de 
alimentação de forma a possibilitar a instalação em 
circuitos elétricos distintos, tipo de conector do cabo BR 
14.136; 

Dispor de configuração de performance na BIOS;  



 

 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

Gerenciamento remoto com interface RJ-45; 

Unidade Ótica de DVD+/-RW SATA, interno; 

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os 
sistemas operacionais Windows Server 2012, Windows 
Server 2008 versões x86, x64 e R2 x64. Esse item deverá 
ser comprovado através do HCL (Hardware 
CompatibilityList) da Microsoft no link: 
http://www.windowsservercatalog.com  

Garantia de 3 (três) anos com atendimento no local,  
onsite 7x24 com 2 horas de tempo de resposta e 6 horas 
adicionais para tempo de solução (total: 8 horas).; 

02. Placa de Rede 10 GbE 2 Portas RJ-45  

Novo e sem uso anterior; 

Compatível com os servidores de Rack Dell PowerEdge 

R620 e R720; 

Velocidade 10 Gbe; 

Porta dupla, 10GBASE-T; 

Intel, VT-c com sistemas de rede unificada de partição 

de portas flexível; E/S Data Direct; 

Controlador de Ethernet Intel; 

Garantia 12 meses; 

3 unid.   

TOTAL LOTE 01  
 

 

1. DESCRIÇÃO DO LOTE: 

LOTE 01 - XXXXXXXXXXXXXX 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

MARCA / 
MODELO QTDE. MÍN. 

VALOR 
UNITÁRIO SUBTOTAL  

1 
 
 

       

2         

VALOR TOTAL   



 

 
 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________________(extenso)____________________. 

 

PRAZO DE ENTREGA: 

 

O prazo estabelecido para a entrega dos produtos e/ou materiais que constituem o objeto 

deste procedimento licitatório é de no máximo, 30 (trinta) dias úteis, contados da data do 

competente instrumento de contrato ou documento equivalente (Autorização de 

Fornecimento ). 

 

2.  LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  

 

3. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

a) A Elaboração da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá estar de acordo com o 

quadro de quantitativos, com as especificações ou características dos equipamentos 

e/ou materiais e com as condições gerais contidas no Edital e seus Anexos. 
 

b) Na PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá ser indicado o valor total do lote, que 

corresponderá ao valor da somatória dos itens, observadas as respectivas quantidades, 

conforme modelo constante do ANEXO II do Edital.  
 

c) O critério de julgamento é o de MENOR PREÇO POR LOTE COMPLETO, sendo que o 

valor do lote completo deverá ser aquele oriundo do somatório de todos os itens do 

respectivo lote, considerando-se as quantidades indicadas como ‘QUANTIDADE 

MÍNIMA’, sob pena de desclassificação da Proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Local Endereço 

SENAC – Administração Regional 

(Almoxarifado/Gerência de Tecnologia da 

Informação) 

Rua  Pedro Paulino nº 77 -Poço–Maceió – 

Alagoas-CEP 57025-230 



 

 
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 

SENAC/AL. 
  

ANEXO II  

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

AO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC /AL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MACEIÓ – ALAGOAS 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº _____________________________, propõe ao SENAC/AL o fornecimento dos 

equipamentos e/ou materiais e que constituem o objeto do procedimento licitatório em 

referência, nas seguintes condições: 

 

1. OBJETO: O objeto do presente procedimento licitatório é a AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E 

EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O SENAC/AL., conforme especificações, 

quantidades e prazo de entrega constantes do Edital em referência, especialmente de seu 

ANEXO I – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. 
 

2. PREÇOS POR LOTE COMPLETO: 

 

LOTE 01 –XXXXXXXXXXXXXX 

 

LOTE 01 - XXXXXXXXXXXXXX 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

MARCA / 
MODELO QTDE. MÍN. 

VALOR 
UNITÁRIO SUBTOTAL  

1 
 
 

       

2         

VALOR TOTAL   

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________________(extenso)____________________. 

 



 

 
 

 

3. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: máximo de 30 (trinta) úteis. 

O prazo de entrega dos equipamentos e/ou materiais a propostos será de 

__________________extenso_______________________ dias corridos, contados da data do 

competente instrumento de contrato ou documento equivalente (Autorização de 

Fornecimento . 

 

4. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

Se vencedora, na qualidade de representante legal da licitante, assinará a Ata de Registro de Preços a 

pessoa abaixo indicada:  

Sr(a): ____________________________ 

Nacionalidade: _____________________ 

Estado civil: _______________________ 

Profissão: _________________________ 

Cargo: ___________________________ 

RG nº: _______________ UF: ________ 

CPF/MF nº: _______________________ 

 

Por fim, declaramos que: 

a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem 

o Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2015 e nossa participação no certame ratifica nossa 

concordância com todos os seus termos e condições. 

b) Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis. 

c) Os equipamentos e/ou materiais e serão entregues conforme especificações contidas no 

ANEXO I do Edital em referência, ao qual esta Proposta está vinculada. 

d) Nos preços apresentados estão inclusas todas as possíveis despesas com encargos sociais 

e/ou tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, 

transporte, carga e descarga etc., e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente 

procedimento licitatório. 

e) Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da Sessão Pública de 

Disputa de Preços do Pregão. 

_____________, ___de ________________ de 2015. 

                                   ____________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da empresa)  

 
OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 

devidamente assinado por seu representante legal. 



 

 
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O               

SENAC/AL. 
ANEXO III  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

Em atendimento ao disposto no subitem 11.1.4 do Edital de Pregão Eletrônico 02/2015, 

credenciamos o(a) Sr(a). ____________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________, UF _____, e inscrito no CPF/MF sob nº ____________________, para 

representar nossa empresa no referido certame, com poderes plenos para prestar 

esclarecimentos, assinar atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e 

praticar tudo mais que seja necessário à nossa participação no procedimento licitatório em 

questão. 

 

 

_____________, ___ de ________________ de 2015. 

 

 

____________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 
OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 

devidamente assinado por seu representante legal, cuja firma deverá ser reconhecida em cartório.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 

SENAC/AL. 
ANEXO IV  

MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 

 

(Para uso do SENAC/AL quando da entrega dos equipamentos e/ou materiais, se atendidas 

todas as condições do Edital). 

 

 

 Considerando que não existem pendências relativas à quantidade e qualidade dos 

equipamentos e/ou materiais e, que constituem o objeto do instrumento de contrato nº 

__________, fornecidos pela empresa _____________________, objeto da(s) Nota(s) 

Fiscal(is) nº(s) ____________, referentes ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2015, 

aceitamo-los em caráter definitivo, para os devidos fins.  

 

 

Maceió-AL, ______ de _________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

SENAC/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 

SENAC/AL. 
ANEXO V  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/AL 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 02/2015 

 

 

 

A empresa _________________, com sede na Rua _________________, nº. _______, 

na cidade de ____________, estado _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a). _____________________, cargo/função ___________, 

residente e domiciliado(a) na Rua _________________, nº _____, na cidade de __________, 

estado ______, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________, inscrito(a) no CPF/MF 

sob nº _____________, abaixo assinado(a), DECLARA, para fins de cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não utiliza mão de obra direta ou 

indireta de menores de 18 (dezoito) 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 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

______________, ______ de _____________ de 20__. 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 

 
Obs.: Imprimir em papel timbrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 

SENAC/AL. 
ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 
Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/AL  

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 02/2015 

 

 

 

A empresa _________________, com sede na Rua _________________, nº. _______, 

na cidade de ____________, estado _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a). _____________________, cargo/função ___________, 

residente e domiciliado(a) na Rua _________________, nº _____, na cidade de __________, 

estado ______, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________, inscrito(a) no CPF/MF 

sob nº _____________, abaixo assinado(a), DECLARA, para fins do disposto no Edital em 

referência, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente procedimento licitatório. Declara, também, estar ciente da 

obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo superveniente a 

apresentação dos documentos de habilitação. 

 

______________, ______ de _____________ de 20__. 

 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 

 
Obs.: Imprimir em papel timbrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O 

SENAC/AL.  
ANEXO VII  

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Às 00h00min do dia XX de XXXXX do corrente ano de dois mil e quinze, na sede do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado do Alagoas – 

SENAC/AL, situada na Rua Pedro Paulino nº 167, Poço, Maceió-AL, foi elaborada a presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para o registro dos preços apresentados pela(s) licitante(s) 

_____________, obedecida a ordem de   classificação desta(s), com base no constante da(s) 

sua(s) Proposta(s) Comercial(is), levando-se em conta o resultado do julgamento pela 

Comissão de Licitação, o objeto do certame licitatório em referência e a homologação da 

adjudicação pela autoridade competente para tal. Assinam a presente ATA o Presidente do 

Conselho Regional do SENAC/AL, Sr. Wilton Malta, brasileiro, casado, empresário, portador 

da Carteira de Identidade n° XXX.XXX-X, SSP/AL, e inscrito no CPF/MF sob n° XXX.XXX.XXX-

XX, e o(s) representante(s) legal(is) da(s) referida(s) empresa(s) licitante(s), 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (qualificação), portador(a) da Carteira de Identidade nº XXX.XXX-

X, SSP/....., e inscrito(a) no CPF/MF sob n° XXX.XXX.XXX-XX. São os seguintes os preços 

registrados: (...) 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oriunda de procedimento licitatório 

conduzido pelo SENAC/AL, na modalidade de Pregão Eletrônico, tem por objeto a 

AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS (PLACA DE REDE) PARA O SENAC/AL. 

conforme especificações constantes do correspondente instrumento convocatório e seus 

anexos (EDITAL SENAC/AL/02/2015), com previsão de fornecimento futuro e eventual, em 

quantidades compreendidas entre mínimas e máximas estabelecidas pelo SENAC/AL, por 

ocasião das respectivas solicitações deste, quando assim se fizer necessário ou conveniente, 

mediante a assinatura de instrumento de contrato ou documento equivalente (Autorização 

de Fornecimento ). 
 

1.2. O prazo de vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é de 12 (doze) meses, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, de comum acordo entre as 

partes, obedecido o limite máximo legalmente estabelecido para tal, e desde que pesquisa 

prévia de mercado demonstre que os preços registrados ainda se mantêm vantajosos para o 



 

 
 

SENAC/AL, satisfeitas as demais condições do respectivo instrumento convocatório e seus 

anexos. 

 

1.3. Para a eventual prorrogação do prazo de vigência da presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, bem como a manutenção dos preços registrados, o SENAC/AL notificará, 

formalmente, as empresas licitantes com preços registrados, para que se manifestem 

quanto ao seu interesse na prorrogação, bem como para que apresentem documentos 

atualizados comprobatórios de sua Regularidade Fiscal, se for o caso. 

 

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será publicada no site do SENAC/AL – 

www.al.senac.br/licitacao/. 

 

2.2. É permitido que outras licitantes venham a praticar o menor preço registrado, uma vez 

convocadas na ordem de classificação, desde que assinem esta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

 

2.3. A qualquer tempo, no período de vigência desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, os 

preços inicialmente registrados poderão ser revistos quando, por motivo superveniente, 

tornarem-se superior aos preços praticados no mercado, cabendo ao SENAC/AL convocar 

a(s) licitante(s) com preços registrados para negociação, visando a possível redução de 

preços e sua adequação àqueles praticados no mercado. 

 

2.4. Quando, eventualmente, o preço de mercado dos produtos objeto desta ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS tornarem-se superiores aos preços registrados, e a licitante com 

preços registrados, mediante requerimento devidamente fundamentado e comprovado, não 

puder cumprir com o compromisso assumido, o SENAC/AL poderá: 

2.4.1 Liberar a licitante do referido compromisso, sem aplicação das possíveis penalidades 

previstas para o caso, desde que confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados e que o requerimento nesse sentido ocorra antes de uma eventual 

requisição/solicitação de produtos pelo SENAC/AL; 

2.4.2 Convocar as demais licitantes com preços registrados (se possível), sucessivamente, 

observando-se a sua ordem de classificação no procedimento licitatório, visando igual 

oportunidade de negociação. 

2.5. Não havendo êxito nas negociações, o SENAC/AL procederá à revogação da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais 

vantajosa. 



 

 
 

 

2.6. O registro de preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou os 

preços registrados, sendo facultado ao SENAC/AL a realização de contratações de terceiros 

sempre que houver preços mais vantajosos. 

 

2.7. Fica vedada a aquisição pelo SENAC/AL dos produtos objetos da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS por preços excessivos ou manifestamente inexequíveis em relação 

àqueles praticados no mercado, devendo, para tanto, os preços registrados na presente ATA 

serem alvo de permanente vigilância e acompanhamento pelo SENAC/AL. 

 

3. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. A licitante deixará de ter seus preços registrados quando: 

3.1.1 Descumprir as condições assumidas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

3.1.2 Não assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente (Autorização de 

Fornecimento ) no prazo estabelecido pelo SENAC/AL, sem justificativa aceitável para tal;  

3.1.3 Não aceitar reduzir os preços registrados, quando se tornarem superiores ao praticado 

pelo mercado; 

3.1.4 Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAC/AL. 

  

3.2. O eventual cancelamento de registro de preços pelo SENAC/AL nas hipóteses previstas, 

assegurado a licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa, será formalizado por 

despacho fundamentado da autoridade competente para tal. 

 

3.3. A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e que venha ser aceito 

pelo SENAC/AL. 

 

3.4 Será considerada como descumprimento total das obrigações, ficando a licitante sujeita 

às penalidades cabíveis, a eventual solicitação de cancelamento do registro de preços que 

não atenda aos requisitos do subitem anterior. 

 

                          4. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE  

4.1. Se e quando o SENAC/AL, dentro do prazo de vigência desta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, requisitar os produtos que constituem seu objeto, de acordo com suas 

necessidades, a empresa licitante com o preço registrado em primeiro lugar será convocada 



 

 
 

para realizar a entrega dos produtos, mediante assinatura do correspondente instrumento 

de contrato no prazo estabelecido para tal.  

4.1.1 A recusa injustificada da licitante em assinar o instrumento de contrato nas condições 

e prazo estabelecidos, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

possíveis penalidades previstas para o caso no presente instrumento convocatório e seus 

anexos e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

 

4.2. É facultado ao SENAC/AL, quando a licitante convocada se recusar a assinar o 

instrumento de contrato convocar a(s) licitante(s) remanescente(s) (se possível), na ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

primeira classificada, ou revogar a licitação. 

 

4.3. O disposto no subitem 4.1.1 não se aplica àquelas licitantes convocadas nos termos do 

subitem 4.2 que, eventualmente, não aceitarem a contratação nas mesmas condições 

propostas pela licitante classificada em primeiro lugar.     

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1. A licitante subscritora desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS compromete-se a: 

 

5.1.1 Entregar os equipamentos e/ou materiais e que constituem o objeto desta ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS em seu local de destino (Administração Regional do SENAC/AL –

Gerência  de Tecnologia da Informação e Processos, conforme definido no ANEXO I do 

EDITAL/SENAC/AL/02/2015), obedecidas às especificações técnicas e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, nos prazos estipulados para tal. 

 

5.1.2 Fornecer equipamentos e/ou materiais novos (primeiro uso), devidamente embalados 

conforme padrão do fabricante, com identificação do produto, prazo de validade e em 

estrita conformidade com a legislação e com todos os termos deste Edital, em especial com 

o ANEXO I – Memorial Descritivo, Quantidades e Locais de Entrega. 

 

5.1.2.1 A validade dos produtos deverá ser superior a 12 (doze) meses na data de sua 

entrega. 

 

5.1.3 Substituir, em até 15 (quinze) dias corridos, sem qualquer ônus para o SENAC/AL, os 

produtos eventualmente em desacordo com as especificações do 

EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus anexos e, consequentemente, com a PROPOSTA 

COMERCIAL apresentada pela(s) licitante(s) eventualmente contratada(s), bem como 



 

 
 

aqueles que porventura sejam entregues com defeitos e/ou imperfeições por outros de 

qualidade igual ou superior. 

 

5.1.4 Responder, integralmente, por perdas e danos que porventura venha a causar ao 

SENAC/AL ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita em decorrência do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

5.1.5 Responder por quaisquer possíveis ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 

relativos aos produtos fornecidos. 

 

5.1.6 Incluir no valor proposto para os equipamentos e/ou materiais todas as possíveis 

despesas com tributos, seguros e encargos sociais, seja a que título for, bem como despesas 

com transporte, carga e descarga, e quaisquer outras relacionadas com o objeto da presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, visando o atendimento da obrigação em sua plenitude. 

 

5.1.7 Tomar todos os cuidados por ocasião dos procedimentos de entrega dos equipamentos 

e/ou materiais (carga, transporte e descarga) nos locais de destino, sobretudo em relação ao 

sistema de estocagem, embalagem ou acomodação destes, que deverão obedecer aos 

padrões do fabricante, valendo-se de produtos adequados ou apropriados para tal, 

buscando, com isso, evitar possíveis danos e/ou contaminações a eles, uma vez que será 

responsável por eventuais transtornos ou prejuízos daí decorrentes. 

 

5.1.8 Oferecer garantia e prestar assistência técnica para equipamentos e/ou materiais 

constantes dos Lotes descritos no EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus anexos, a ser oferecida 

diretamente pelo fabricante dos respectivos bens, contado o prazo de garantia a partir da 

data de aceite definitivo dos referidos produtos pelo SENAC/AL, bem como entregar os 

respectivos termos de garantia juntamente com os equipamentos e/ou materiais.  

 

5.1.9 Fornecer toda e qualquer instrução e/ou manuais de uso relativos aos equipamentos 
e/ou materiais, que se fizerem convenientes ou necessárias, em especial quanto ao seu 
manuseio e conservação/manutenção. 
 
5.1.10 Manter, durante a vigência desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, todas as condições 
que ensejaram sua habilitação e qualificação no respectivo procedimento licitatório. 
 
5.1.11 Permanecer devidamente atualizada e regular perante todos os órgãos públicos, 
privados e/ou entidade afins, bem como em relação às disposições legais vigentes. 
 



 

 
 

5.2. A entidade licitadora subscritora desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SENAC/AL) 
compromete-se a: 
 
5.2.1 Prestar à licitante subscritora desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS as informações e/ou 
esclarecimentos que porventura sejam solicitados por esta em relação ao objeto do 
presente instrumento. 
 
5.2.2 Conferir os equipamentos e/ou materiais por ocasião de sua entrega, aprovando-os, 
desde que atendidas todas as especificações e demais condições previstas no 
EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus anexos. 
 
5.2.3 Definir os locais em que os equipamentos e/ou materiais deverão ser entregues. 
 
5.2.4 Rejeitar e devolver, no todo ou em parte, justificadamente e em termo próprio, 

aqueles equipamentos e/ou materiais  porventura em desacordo com os termos, condições 

e/ou especificações do EDITAL/SENAC/AL/02/2015, ou de qualquer forma avariados. 

 

5.2.5 Promover o pagamento dos valores devidos à licitante subscritora desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS (eventualmente contratada), no prazo estipulado, se atendidos, em 
sua plenitude, os termos e condições constantes do EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus 
anexos. 
 
5.2.6 Fornecer Atestado de Capacidade Técnica à licitante subscritora desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, quando solicitado por esta, desde que todas as cláusulas e/ou 
condições constantes desta ATA, do EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus Anexos, e/ou do 
correspondente instrumento de contrato tenham sido por ela atendidas em sua plenitude. 
 

6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1 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. 
 
a) Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 
b)Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 
c)Notas Fiscais entregues (GMC/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. 
 



 

 
 

6.2. 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. 
 
6.3. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será de acordo com o disposto no item 
15.2,  efetuado, através de depósito em conta corrente, após atestados pelo setor competente.  
 

6.4. Se excepcionalmente forem aceitas entregas parciais, os pagamentos somente serão 
realizados após a entrega de todos os equipamentos e/ou materiais solicitados em cada 
instrumento de contrato ou documento equivalente (Autorização de Fornecimento). 
 
6.5. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, em banco, agência e conta 
corrente indicados pela licitante eventualmente contratada, observando-se a situação 
tributária desta, informada em papel com timbre da licitante no momento da contratação, 
obedecidas as disposições legais vigentes. 
 
6.4. Os valores referentes a cada item devem ser especificados separadamente nas notas 
fiscais, não podendo ser emitidos valores globais envolvendo objetos diferentes. 
 
6.6. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento da despesa por conta do objeto 
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS estão previstos nos centros de custo das respectivas 
Unidades solicitantes. 
 
7. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  
7.1. Os equipamentos e/ou materiais deverão ser entregues na Administração Regional do 
SENAC/AL – ALMOXARIFADO no endereço constante do ANEXO I do 
EDITAL/SENAC/AL/AL/02/2015.  
 

7.2. O prazo estabelecido para a entrega dos equipamentos é de, no máximo, 30 (trinta) dias 
úteis, contados a partir da data do competente instrumento de contrato. 
 
 7.3. As entregas deverão ser realizadas nos dias de expediente das Unidades de Educação 
Profissional do SENAC/AL, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e mediante agendamento prévio com o 
responsável pelo recebimento.  
 
7.4. Uma vez entregues os equipamentos e/ou materiais, estes serão recebidos, 
inicialmente, em caráter provisório pelo SENAC/AL (por intermédio da área técnica 
responsável), até a completa análise e verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes do EDITAL/SENAC/AL/02/2015 e seus Anexos e com as amostras 
previamente validadas. 
 



 

 
 

7.4.1 Os itens que apresentarem não conformidade com o EDITAL/SENAC/AL/02/2015, 
avarias ou quaisquer outras deficiências serão recusados e devolvidos. 
 
7.5. A área técnica do SENAC/AL terá 05 (cinco) dias úteis para proceder à análise e 
validação (mediante a emissão do Termo de Aceite Definitivo) dos equipamentos e/ou 
materiais se de acordo, ou emitir parecer sobre possíveis irregularidades porventura 
constatadas. 
 
7.6. Diante de eventual constatação pela área técnica de irregularidades ou defeitos de 
qualquer natureza em relação aos equipamentos e/ou materiais, a licitante eventualmente 
contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação da área 
técnica, para a substituição dos produtos recusados. 
 
7.7 Regularizados os eventuais problemas apontados, a área técnica procederá a uma nova 
análise dos respectivos equipamentos e/ou materiais e emitirá parecer final, também no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, visando seu aceite em caráter definitivo (Termo de Aceite 
Definitivo). 
 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. Salvo disposição expressa em contrário, a licitante eventualmente contratada não 
poderá ceder ou transferir, no todo ou parte, o objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
e/ou dos correspondentes contratos, a quem quer que seja, bem como ceder ou onerar os 
créditos que eventualmente dispuser junto ao SENAC/AL em decorrência destes, sendo ela a 
única e exclusiva responsável perante o SENAC/AL pelo cumprimento, em sua plenitude, das 
obrigações decorrentes da contratação. 
 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 
SENAC/AL o direito de rescindir unilateralmente o contrato, e sujeitará a licitante 
eventualmente contratada às penalidades mencionadas a seguir, assegurado, no entanto, 
seu direito ao contraditório e à ampla defesa: 
9.1.1 Advertência por escrito. 
9.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 
equipamentos e/ou materiais , calculada sobre o valor total do correspondente Lote, para 
atrasos de até 10 (dez) dias corridos em relação à data prevista para o cumprimento das 
obrigações contratadas. 
9.1.3 Multa de 10% (dez por cento), não cumulativa com a multa prevista no subitem 18.2.2, 
calculada sobre o valor total do correspondente Lote, para atrasos na entrega dos 
equipamentos e/ou materiais acima de 10 (dez) dias corridos em relação à data prevista 
para o cumprimento das obrigações contratadas. 



 

 
 

9.1.4 Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por qualquer 
outro incidente que configure o descumprimento das obrigações contratadas, com exceção 
daqueles especificados nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 acima. 

9.1.5 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAC por até 02 (dois) anos. 
 
9.2. Os valores decorrentes de eventuais multas aplicadas à licitante eventualmente 
contratada poderão ser descontados pelo SENAC/AL de possíveis créditos a que ela fizer jus 
junto a este, ou ainda, recolhidos por meio de boleto ou depósito bancário diretamente 
junto à área financeira deste, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 
sua comunicação, ou, ainda, cobrados judicialmente, quando assim se fizer necessário ou se 
justificar. Neste caso, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão custeados 
pela licitante eventualmente contratada. 
 
9.3. É facultado ao SENAC/AL exigir, ainda, perdas e danos da empresa licitante declarada 
vencedora do certame que não cumprir com as obrigações assumidas, nos termos do artigo 
389 do Código Civil, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis à espécie, no que 
couber, em especial a lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Integram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para todos os fins, os seguintes 
documentos: a) o EDITAL/SENAC/AL/02/2015, com todos os seus anexos; b) a(s) Proposta(s) 
Comercial(is) da(s) empresa(s) licitante(s) com preços registrados; c) a ata de Julgamento das 
referidas Propostas; d) o Termo de Homologação pela autoridade competente do resultado 
do julgamento realizado pela Comissão de Licitação, com a adjudicação do objeto do 
procedimento licitatório a quem de direito.  
 

10.2. A licitante, uma vez contratada, obrigar-se-á, com integral obediência aos elementos 
técnicos fornecidos e em conformidade com o que dispõe o Edital ao qual a presente ATA 
está vinculada, a responder pelo constante de sua Proposta Comercial em todos os seus 
termos.   
 
10.3. Todos os documentos afetos ao procedimento licitatório que deu origem a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são complementares entre si, e assim serão considerados 
mesmo quando, eventualmente, um dado ou informação for mencionado em um 
documento e omitido em outro.    
 
10.4. A gestão da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será exercida pela Gerência da 
Tecnologia da Informação Senhora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
10.5. A fiscalização, por sua vez, ficará a cargo dos colaboradores da TI xxxxxxxxxxxxxxx, e. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 



 

 
 

11. DO FORO DE ELEIÇÃO 
11.1. Fica eleito o Foro Central da Região Metropolitana da Comarca de Maceió, Estado do 
Alagoas, como competente para dirimir quaisquer possíveis dúvidas e/ou controvérsias 
decorrentes do da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e que, eventualmente, não 
possam ser resolvidas por meio de acordo entre as partes na esfera extrajudicial, com 
expressa renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado. 
 

Maceió-AL, ____ de ______ de 2015 

 

WILTON MALTA DE ALMEIDA                                                                             LICITANTE 

Presidente do Conselho Regional                                                           REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


