
 

 
 

 
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2015 

 
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10h00min DO DIA 14.08.2015. 

 

 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 ELETRÔNICO, 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 tem como objetivo atender ao Plano de Investimentos disponibilizado pelo 

Departamento Nacional naquilo que lhe foi concedido. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INCIAIS 

 

1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO 

DE ALAGOAS – SENAC/AL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO.  

 

1.2. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, será integralmente conduzida pelo Pregoeiro e 

julgada pela Comissão Permanente de Licitação do SENAC/AL, designados por meio da Portaria Normativa 

SENAC/AL nº 014/2015, de 19/01/2015 e regida pela Resolução SENAC/CN n° 958/2012, de 18.09.2012, 

publicada no DOU 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 Inicio do Acolhimento das Propostas: de 08hs do dia 05/08/2015 até às 09hs do dia 14/08/2015. 

2.1.2 Abertura das propostas: às 09h00min do dia 14/08/2015. 

2.1.3 Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: às 10h00min do dia 14/08/2015. 

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. OBJETO DA LICITAÇÃO 

3.1. A presente licitação destina-se à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS 

A ÁREA DE SAÚDE DO SENAC/AL. 

3.2. As entregas dos equipamentos adquiridos pelo SENAC/AL, em razão da presente licitação, deverão 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra no endereço da 

Rua Pedro Paulino, nº 77, bairro: Poço, Maceió/Alagoas.  

3.3. Os quantitativos dos equipamentos objeto do presente edital encontram-se dispostos no ANEXO I. 

 

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). 

4.2.4. Empresas cujo direito de licitar ou contratar, estejam suspensos temporariamente com o Sistema “S” 

e com os entes públicos municipal, estadual e federal. 

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 II deste Edital). 

4.3.1. 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. 

4.3.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições 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 Especial 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 Especial 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 Especial 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 as propostas classificadas por item. 

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 unitário 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 

Especial de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

8.16. O sistema informará a proposta de menor preço por item, 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 

pelo Pregoeiro). 

 

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 item, 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 os respectivos itens, as autoras dos lance 

classificados em primeiro lugar deverão encaminhar à Comissão Especial 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, 

bairro: Poço, Maceió/Alagoas, CEP 57.025-340. 

 

9.5. Se as propostas ou lances de menor valor não forem aceitáveis, ou se as licitantes desatenderem 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 Permanente 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 , 

com os novos preços oferecidos para os itens  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 Permanente 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 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. 

 

10.3. O envelope deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação na Rua Pedro Paulino, n.º 77, 

bairro: Poço, Maceió/Alagoas, CEP 57.025-340. 

 

10.4. 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. 

 

10.5. A (s) licitante (s) arrematante(s) deverá (ao) 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 /ou insumos 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 Permanente 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 IV deste Edital.  

11.5.2. Declaração de Aquiescência conforme modelo constante do ANEXO  III 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. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão 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 Permanente de Licitação (no endereço 

mencionado 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 Permanente 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 Permanente 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 Permanente 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 Autorização de Abastecimento. 

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 das propostas sem a convocação das licitantes classificadas para a 

assinatura da competente Ata de Registro de Preços, ficam estas liberadas dos compromissos assumidos por 

conta deste procedimento licitatório. 

 



 

 
 

14. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1. 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 conclusão e entrega dos equipamentos; 

b) Prestar à licitante eventualmente contratada as informações e/ou esclarecimentos que, porventura, 

venham a ser solicitados por esta, por conta do objeto do presente procedimento licitatório; 

c) Fiscalizar a execução e entrega dos equipamentos; 

d) Aprovar os equipamentos entregues, desde que atendidas, em sua plenitude, as especificações destes, 

constantes, em especial, do ANEXO I deste Edital, bem como as demais condições aqui estabelecidas; 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos porventura entregues em desacordo com os termos, 

condições e/ou especificações constantes deste Edital. 

f) Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas 

fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados, conforme o  calendário disposto no item 16. 

 

14.2. AS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 

a) Possuir e-mail e/ou fax para recebimento da Solicitação de Abastecimento. 

b) Repor as suas expensas os equipamentos, nos quais forem constatadas irregularidades, no prazo de 08 

(oito) dias úteis, imediatamente, contados da notificação feita pelo SENAC/AL e sem ônus para o mesmo; 

c) Efetuar a entrega do equipamento de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de 

aquisição constantes no Edital; 

d) Os equipamentos devem ser entregues em perfeitas condições para utilização e no prazo de 

validade/garantia mínima de 12 (doze) meses; 

e) Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa 

protocolada no SENAC Alagoas, dirigida à autoridade competente, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data 

prevista a entrega dos equipamentos; 

f) É vedado ao contratado transferir a terceiros direitos ou critérios decorrentes do contrato; 

g) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

15.1. Os equipamentos 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 11h00min e 

das 14h00min às 17h00min horas, ao encarregado do setor, no prazo de 30 (trinta) dias úteis 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.  

15.1.1. Recebimento provisório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo 

SENAC/AL, para verificação da conformidade do equipamento l com a especificação exigida.  

15.1.2. Recebimento Definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, para verificação da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação, devendo a 



 

 
 

CONTRATADA substituir o equipamento defeituoso ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 08 

(oito) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo SENAC/AL. 

15.2. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor, por 

vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos equipamentos, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.  

15.3. O fornecedor deverá entregar os equipamentos rigorosamente dentro do prazo estipulado, de acordo 

com as especificações constantes neste edital. 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. 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. 

16.1.1. 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. 

16.1.2. 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. 

16.1.3. 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. 

 

16.2. 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. 

 

16.3. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será de acordo com o disposto nos itens 

16.1.1, 16.1.2. e 16.1.3 através de depósito em conta corrente, após atestados pelo setor competente.  

 

16.4. Os preços s manter-se-ão inalterados, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 

17. PENALIDADES 

17.1. A recusa injustificada em entregar os equipamentos, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir do 

recebimento da Ordem de Abastecimento, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito à futuras  contratações; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SENAC, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 

17.2. O atraso injustificado na entrega 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. 

17.3. 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 acima previstas e/ou cancelamento do preço. 

17.5. 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.  

 

 

                                                   18. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Eventuais pedidos de esclarecimento relacionados com este Edital deverão ser enviados à Comissão 

Permanente 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. 

18.1.1. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por eventuais e-mails que, por qualquer 

motivo, não sejam por ela recebidos dentro do prazo estipulado no subitem 18.1 acima, em virtude de 

possíveis problemas no servidor ou navegador, tanto do SENAC/AL quanto do remetente da mensagem. 

 

18.2. 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/). 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. 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. 

 

19.2. 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. 

 

19.3. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e 

documentos por elas apresentados juntamente com suas propostas. 

 

19.4. 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. 

 



 

 
 

19.5. É facultado à Comissão Permanente 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. 

 

19.6. Os prazos estabelecidos no presente Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dias de 

funcionamento/expediente do SENAC/AL. 

 

19.7. 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. 

 

19.8. 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. 

 

19.9. 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, no Setor de Licitações, localizada na Rua Pedro 

Paulino, nº 77, bairro: Poço, Maceió/Alagoas. 

 

19.10. Os casos não previstos neste instrumento convocatório e seus anexos serão decididos pela Comissão 

Permanente de Licitação, com base nas disposições legais aplicáveis à espécie, no que couber. 

 

20. ANEXOS 

20.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes documentos: 

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 do SENAC ALAGOAS 

 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE SENAC/AL 

ANEXO I   

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
ITEM 

PRODUTO 
        

UNID 
   
QUANT                

P. 
UNIT. 

P.TOTAL 

1.  

Aplicador eletroforese/Características 
Aplicador Eletroforese Múltiplo Micro Para 8 Amostras 0,3μl / 
5Mm Com Suporte Para Amostra. 
 
 

 3 

  

2. Balança antropométrica digital, adulto/Características 
Balança Antropométrica Digital, Adulto Estrutura em chapa de 
aço carbono; Capacidade 300 kg; divisões de 50 g; Altura de 
1,30 m; Régua Antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00 m; 
Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis; Função 
TARA; Display com 6 dígitos. 
 

 1 

  

3. Balança para tarar tubos/Características 
Balança para tarar tubos, sistema de sustentação dos tubos, 
ganchos de aço sobre prismas de aço temperado, dispositivo de 
descanso do braço com comando de alavanca, montada sobre a 
caixa de madeira com gaveta. 
 
 

 1 

  

4. Bico de bunsen Características 
Bico De Bunsen, Leve E Portátil, Regulagem De Chama E 
Acendedor Automático. 
 

 5 

  

5. Cadeira (Por Aluno) Mocho A Gás Com Encosto, Cor Azul, Rodízios, 
Suporte Para Apoio Dos Pés, Sistema De Regulagem De Altura Á Gás. 
Medidas 34 Cm, Assento D 38, Encosto L 38 X A 11, Altura Em Relação 
Ao Chão, Mínima 42 Máxima 52. 

 20 

  

6. Cadeira para coleta de sangue/Características 
Cadeiras Para Coleta De Sangue/Estilo Laboratorial.(Por 
Laboratório) Construído Em Tubos 7/8", Pintados, Tratamento. 
Anti-Ferruginoso, Pintura Eletrostática À Pó Cor Branca, 
Assento, Encosto E Braço Frontal Estofados Em Espuma, 
Revestidos em Corano, Pés com encosto, braços e descansa pés 
reclináveis por meio de alavanca lateral; Braçadeiras para coleta 
de sangue em aço com capa estofada e com regulagem de 
altura por meio de manípulos; Pés com ponteiras plásticas;> 
Dimensões: 1,25 X 1,03 X 0,77 m. 
 

 1 

  

7. Câmara Conservadora Com Controle De Temperatura. (estufa  1   



 

 
 

ITEM 
PRODUTO 

        
UNID 

   
QUANT                

P. 
UNIT. 

P.TOTAL 

bacteriológica) (Por Laboratório) - Câmara De Conservação Em Aço 
Inoxidável No Interior, Cap. 30 Litros, 220 Volts, Gabinete Externo Do 
Produto Em Aço Inoxidável, Sistema De Monitoramento Com Alarme 
De Porta Aberta. 1 Termômetro Externo. Variação de Temperatura de 
(35º a 65º) 

8. Capela de exaustão de gases/Características 
Elimina vapores tóxicos e odores durante a manipulação de 
reagentes no laboratório. Construída totalmente em fibra de 
vidro – material com propriedades como isolante elétrico, 
isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e 
à oxidação, resistência à umidade e leveza – sobre uma única 
peça sem emendas e com ótimo acabamento; Possui porta de 
acrílico, com movimento suave e deslizante e trava por contra-
peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. 
Luminária: Isolada, grau de proteção IP44, contendo uma 
lâmpada incandescente 40W base E-27, Bivolt. Saída 
Ø 150 mm. Estrutura: Fibra de vidro. Dimensões (LxPxA): 
68x49,5x115 cm. (Com Motor). Exaustor: Axial ES12 (10 
m³/min). 
Capacidade de Exaustão: 10 m³/min. Voltagem (V): Bivolt. 

 1 

  

9. Contador de colônia/Características 
Contador De Colônias Digital, Trabalha Com Placas De Petri De 
Até 150 Mm De Diâmetro, Lâmpada Tipo Luz Do Dia, Bacia De 
Sustentação Da Placa De Petri Estampada Em Acrílico 
Transparente E Quadriculada, Memória Para Até 30 placas; 
Lupa de aumento com haste flexível; Display digital 16 x 12 
linhas azul; Ampliação 2 / 3 X; Prato de 150 mm de 
comprimento; Placa de contraste preto e branco; Pode-se zerar, 
voltar ou reiniciar o contador; Pressão de sensibilidade 
ajustável; Lâmpada circular fluorescente de 22 W; Saída RS 232; 
Funcionamento 110 / 220 Volts; Dimensões aproximadas de 
313 x 360 x 346 mm; Peso de +/- 5,2 Kg. 
 

 1 

  

10. Cuba para realização eletroforese/Características 
Sistema de eletroforese horizontal, com tamanho do gel em 7 x 
10 cm, Volume do tampão de corrida: 400 ml, Duas posições de 
pentes, Capacidade para até 16 amostras em um gel, com os 
pentes fornecidos, Inclui dois pentes de 1,5 mm, com 10 e 06 
poços, Compatível com vários modelos de fonte. Marca Fisher 
Scientific ou similar 
 
 

 2 

  

11. Deionizador de agua/Características 
Deionizador De Água (Por Laboratório) Construído Em Pvc 
Rígido, Cor Branca, Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, 
Vazão 50 Litros/Hora. Dimensões (cm) diâm. 20 x h 77; 
Elemento 5 l de resina mista rendim.900 l); Potência 9 (W); 
Voltagem Bivolt. Lâmpada vermelha da célula condutimétrica 

 1 

  



 

 
 

ITEM 
PRODUTO 

        
UNID 

   
QUANT                

P. 
UNIT. 

P.TOTAL 

indica quando há necessidade de troca da coluna 
intercambiável Condutividade: 0,7 a 4,0 μ S/cm; Resistividade: 
1,5 a 0,3 M _ xcm; pH: 5 a 8 Eletrólitos totais dissolvidos. 
 

12. Extrator de plasma/Características 
Extrator De Plasma Em Aço Inox, Construído Em Chapa De Aço 
Inox Polido, Placa De Acrílico Transparente, Sistema De Pressão 
Por Dupla Mola Tipo Helicoidal, Regulagem Externa De Pressão 
Através De Eixo Central na placa acrílica, permitindo um 
adequado pressionamento da bolsa; Pés de borracha 
antiderrapante, tipo ventosa. Dimensões aproximadas 
16x29x22,5cm. 
 
 

 1 

  

13. Fonte para eletroforese/Características 
Fonte De Eletroforese 300V. Corrida De Até 4 Cubas 
Simultaneamente, Display Digital Com Tela Em Led, Ajuste De 
Tempo (1 A 999Min), Alarme Para Aviso De Término Do Tempo 
Programado, Configuração De Tensão Ou Corrente constante; 
Bivolt; Dispositivo de segurança: Detecção de ausência, 
vazamento ou alterações súbitas de carga; Proteção contra 
superaquecimento; Detecção de sobrecarga; Proteção de 
plugues e tomadas. Material Placas de ABS e alumínio 
:Dimensões Aproximadas: externas 190 x 305 x 94mm; 
Peso2,5Kg. Bivolt 
 

 3 

  

14. Glicosímetro/Características 
Equipamento leve e portátil - Visor de LCD - Indicador de bateria 
fraca - Método de análise eletroquímico - Memória com 10 
valores de medição (Injex Sens POP) ou com 250 valores de 
medição (Injex Sens II). Volume da amostra extremamente 
pequeno:0,5 microlitros - Faixa de medição:20-600mg/dl 
(1.1~33.3 mmol/L) - Calibragem:Plasma. Amostra para 
exame:sangue capilar recém coletado - tira de teste de fácil 
manuseio - Preenchimento fácil, rápido e visível. Indicador de 
Hiperglicemia e Hipoglicemia - faixa de operação:Temperatura: 
10~40ºC; Umidade relativa: 10~90%; Hematócrito: 20~60%. 

 1 

  

15. Kit de micropipetas/Características 
Kit De Micropipetas, 05 Micropipetas, 01 Suportes (comporte 
05 micropipetas), 02 Racks De Ponteiras. Micropipetas com 
precisão e exatidão. Totalmente autoclavável. Leve e 
ergonômica. Display grande que permite fácil visualização e 
ajuste de 
volume. Fácil calibração. 

 80 

  

16. Micrótomo rotativo com display/Características 
Equipamento para cortes de 0,5 a 60μm com indicador no 
painel frontal. 

 1 

  



 

 
 

ITEM 
PRODUTO 

        
UNID 

   
QUANT                

P. 
UNIT. 

P.TOTAL 

Precisão de corte em passos de 0,5μm até 2,0μm, de 1 em 1μm 
até 10μm, de 2 em 2μm até 20μm e 5 em 5μm até 60μm. 
Suporte para navalha descartável de alto e baixo perfil, com 
ajuste de angulação e barra de proteção de segurança contra 
cortes (fio da navalha). Deslocamento vertical de 70mm e 
horizontal de até 40mm. Porta amostras tipo morsa para cortes 
das peças incluidas em blocos de parafina ou resina e também 
em cassetes, com três parafusos para ajuste rápido da 
angulação, com capacidade para blocos de aproximadamente 
55x55mm. Sistema de desbaste rápido (auto-trim) 
semiautomático por meio de alavanca integrada ao painel 
frontal e lado esquerdo, em posições 10 ou 50μm. Equipamento 
moderno, com mecanismo de avanço/retrocesso com roletes e 
livre de lubrificação, facilidade e ergonometria para operações 
de desbaste, retração da porta amostra na volta a posição 
superior, evitando o contato da amostra com a navalha no 
retorno, manivela de corte com trava em qualquer posição. 
Equipado com alarme sonoro de fim de curso de avanço da 
porta espécime. Sub-base para diferentes suportes de navalhas 
com mecanismo de deslocamento lateral para aproveitamento 
total da navalha sem contato com o fio de corte, evitando 
acidentes, eliminando a necessidade de deslocar somente a 
navalha, reduzindo o tempo do procedimento de corte e 
aumentando a segurança do usuário. Orientador de espécimes 
em 02 (dois) eixos de trabalho (X e Y) com angulação de 08 a 
360 graus, especial para troca rápida de amostras. Bandeja de 
resíduos removível, proporcionando ao usuário maior facilidade 
de limpeza. Volante com ajuste fino possuindo trava de 
segurança em três posições e opção automático na posição 13 
horas. Temperatura ideal do local de trabalho para o uso do 
aparelho +5°C à +40°C. 

17. Resistencia tubular blindada/Características 
Resistência tubular blindada em tubo de AÇO INOX AISI 304 ou 
cobre 8.6 mm, com flange de latão, rosca 1.1/4" BSP. Voltagem 
de 480V (simples ou trifásica), potência 13A. 

 1 

  

18. Tensiômetros Digital De Máxima E Mínima, Com Sensor E 

Temperatura Interna E Externa.  
 2 

  

19. Termostato tipo bulbo capilar em aço inox Características 
Termostato tipo bulbo capilar com a parte superior de plástico e 
a inferior de porcelana, com comando à distância de 1.000 Mm, 
Possui Contato Elétrico Reversível, 220 V. F. de operação 0-
80°C; Dif. 5°C; Comp. Bulbo 104 mm; Diam. 5 mm; Capilar INOX. 
 

 1 

  

20. Tripé de ferro/Características 
Tripé de ferro utilizado em aquecimentos para sustentar a tela 
de arame galvanizado com disco refratário ou triângulo de 
porcelana; Fabricado em arame de aço carbono zincado, com Ø 

 3 

  



 

 
 

ITEM 
PRODUTO 

        
UNID 

   
QUANT                

P. 
UNIT. 

P.TOTAL 

4mm e 4,76mm. As medidas se referem ao diâmetro x altura do 
tripé. Quantidade: Medidas - 10 x 13cm; Quantidade: Medidas - 
10 x 18cm; Quantidade: Medidas - 12 x 20cm; Quantidade: 
Medidas - 15 x 26cm. 
 
 

21. Vidraria Para Laboratório ( Pipetador De Segurança.).   20   

22. Vidraria – laminas/Características 
Lâmina Lisa para Microscopia, não lapidada: Espessura entre 1,0 
a 1,2 mm; Intercaladas uma a uma com folhas de papel; Seladas 
a vácuo; Caixa com 50 pçs; Medidas aproximadas 26 x 76 mm. 
 

 1 

  

23. Vidraria – proveta/Características 
a)Proveta Graduada Base Sext. Polip. de vidro - 100ml. 
b) Proveta Graduada Base Sext. Polip. de vidro - 500ml. 
c) b) Proveta Graduada Base Sext. Polip. de vidro 1000ml.  
 

 14 

  

24. Visor De Aglutinação. (Por Laboratório) - Iluminação Incidente E 
Visualização Por Lente Corrigida De Até 5 Vezes, Refletor Estampado 
Em Alumínio, Braço Flexível De 39,5Cm De Comprimento, Lente Com 
Movimento Giratório, Funcionamento Em 220 Volts.  

 1 

  

 

1. DESCRIÇÃO DOS ITENS: 

LOTE ÚNICO- 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 ITEM, 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) 
Rua Pedro Paulino nº 77 -Poço–Maceió – 

Alagoas-CEP 57.025-340 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE 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 EQUIPAMENTOS DE 

ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE 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 ITEM: 

 

LOTE ÚNICO –XXXXXXXXXXXXXX 

 

LOTE ÚNICO - 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 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE SENAC/AL. 

 

ANEXO III  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Em atendimento ao disposto no subitem 11.1.4 do Edital de Pregão Eletrônico 03/2015, 

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° 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE 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 03/2015, aceitamo-los em caráter 

definitivo, para os devidos fins.  

 

 

Maceió-AL, ______ de _________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

SENAC/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A ÁREA DE SAÚDE 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 03/2015 

 

 

 

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° 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE 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 03/2015 

 

 

 

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 03/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS  DESTINADOS A  AREA DE SAÚDE  DO 

SENAC/AL. 

 

ANEXO V – 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 de Alagoas – SENAC/AL, situada na Av. Pedro 

Paulino nº 77 Poço, Maceió-Alagoas-CEP, 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 de Almeida 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 EQUIPAMENTO DE  ANÁLISES 

CLÍNICAS  DESTINADOS A  AREA DE SAÚDE  SENAC/AL, conforme especificações constantes do 

correspondente instrumento convocatório e seus anexos (EDITAL SENAC 03/2015), 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 

Abastecimento). 

 

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, por igual período 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. 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. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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: 

2.3.1. 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; 

 

2.3.2. 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. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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. 

 

2.6. 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 Abastecimento) 

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/AS 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 ou documento equivalente (Autorização de Abastecimento) no 

prazo estabelecido para tal.  

4.1.1. A recusa injustificada da licitante em assinar o instrumento de contrato ou documento equivalente 

(Autorização de Abastecimento), 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 da Ata de 

Registro de Preços ou documento equivalente, 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 que constituem o objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

em seu local de destino Administração Regional do SENAC/AL., no setor de almoxarifado, localizado na Av. 

Pedro Paulino nº 77-Poço-Maceió-Alagoas 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 no mínimo de 12 (doze) meses na data de sua entrega. 

  

5.1.3 Substituir o equipamento defeituoso ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 08 (oito) dias 

úteis, a contar do recebimento da comunicação e sem qualquer ônus para o SENAC/AL, os produtos 

eventualmente em desacordo com as especificações do EDITAL/SENAC/AL 03/2015 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 

e/ou insumos (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 e/ou insumos 

constantes dos itens descritos no EDITAL/SENAC/AL 03/2015 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/03/2015 e seus 

anexos. 

 

5.2.3 Definir os locais em que os equipamentos e/ou materiais e/ou insumos 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/03/2015, 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/03/2015 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/03/2015 e seus Anexos, e/ou do correspondente instrumento de contrato ou documento 

equivalente (Autorização de Abastecimento), 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. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. 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. 

 

6.6. 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 Abastecimento). 

 

6.7. O(s) competente(s) Documento(s) Fiscal(is) para pagamento do objeto desta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS deve(m) ser emitido(s) e encaminhado(s) à Unidade demandante do SENAC/AL, no máximo, até o 

dia 25 (vinte e cinco) do mês de emissão. 

 

6.8. Os valores referentes a cada item devem ser especificados separadamente nas notas fiscais, não 

podendo ser emitidos valores globais envolvendo objetos diferentes. 



 

 
 

 

6.9. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento da despesa por conta do objeto desta ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS estão previstos nos centro de custo. 

  

 

                                            7. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  

 

7.1. Os equipamentos 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 11h00min e 

das 14h00min às 17h00min horas, ao encarregado do setor, no prazo de 30(trinta) dias úteis a contar da 

data de recebimento da Solicitação de Abastecimento, ou Ordem de Compras  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.  

7.1.1. Recebimento provisório no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo 

SENAC/AL, para verificação da conformidade do equipamento l com a especificação exigida.  

 

7.1.2. Recebimento Definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, para verificação da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação, devendo a 

CONTRATADA substituir o equipamento defeituoso ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 08 

(oito) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo SENAC/AL. 

 

7.2. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor, por 

vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos equipamentos, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.  

 

7.3. O fornecedor deverá entregar os equipamentos rigorosamente dentro do prazo estipulado, de acordo 

com as especificações constantes neste edital. 

 

                                                            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.  A recusa injustificada em entregar os equipamentos, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir do 

recebimento da Ordem de Abastecimento, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito à futuras  contratações; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SENAC, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 

9.2. O atraso injustificado na entrega 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. 

 

9.3. A critério do SENAC-AL, as sanções poderão ser cumulativas. 

 

9.4. A licitante vencedora não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação pelo SENAC/AL, 

sob pena de serem aplicadas as sanções acima previstas e/ou cancelamento do preço. 

 

9.5. 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.  

 

                                                            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/03/2015, 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 pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  A 

fiscalização, por sua vez, ficará a cargo dos colaboradores da XXXXXXXXXXXXXXXXX e xxxxxx 



 

 
 

 

 

11. DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

11.1. Fica eleito o Foro Central da Região Metropolitana da Comarca de Maceió, Estado de 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. 

 

 

 SENAC/AL                                                                                                                                LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 


