
 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL SENAC/AL Nº 019/2019 
 

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

JUSTIFICATIVA: 

O presente processo licitatório se torna necessário em razão da previsão de demanda dos cursos de Prótese 
Dentária planejados para o Regional de Alagoas no exercício de 2020. 
 

1. ABERTURA DA LICITAÇÃO 

1.1. No local, data e hora abaixo indicada se fará a abertura do certame: 
DATA DE ABERTURA: 11.12.2019 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: No edifício sede do SENAC/AL, localizado na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, n° 240 - 
A, bairro: Pinheiro, Maceió/Alagoas. 
1.2. Poderá, a critério único da Comissão Permanente de Licitação, ser concedida tolerância de 15 (quinze) 
minutos para iniciar o certame. 
1.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá aceitar a participação de licitante e/ou acolher envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação que venha a chegar durante o credenciamento. 
1.4. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/AL, via e-mail cpl@al.senac.br 
ou no site www.al.senac.br. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente licitação destina-se a contratação de empresa para fornecimento de insumos protéticos 
dentários, sob demanda, tipo menor preço por item conforme este Instrumento Convocatório e seus 
anexos. 
2.2. Os quantitativos constantes no ANEXO I apresentam-se como mero referencial, visando permitir a licitante 
avaliar a sua capacidade técnico-operacional para o fornecimento e entrega, de acordo com as necessidades do 
SENAC/AL. 
2.3. O SENAC/AL poderá adquirir qualquer quantidade de itens, conforme suas necessidades, durante a vigência 
da Ata de Registro de Preço. 
 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas no país, cujos ramos de atividades 
sejam compatíveis com o objeto da licitação, observadas as condições inerentes à habilitação. 
3.2. Cada licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, não sendo admitido que uma mesma pessoa 
represente mais de uma empresa e nem que o representante de uma seja sócio de outra. 
3.3. Não poderão participar da presente licitação nem contratar com o SENAC/AL: 
3.3.1. Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 
3.3.2. Empresas em consórcio ou associação de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.3.3. Empresas em processo de falência, as que se encontrem em processo de recuperação judicial deverão 
apresentar documento comprobatório: Plano de Recuperação Judicial Homologado; 



 

 

3.3.4. Empresas das quais participem, seja a que título for, empregado ou dirigente do SENAC, aí incluídos os 
membros dos seus órgãos deliberativos e/ou fiscais. 
3.3.5. Empresas cujo direito de licitar ou contratar estejam suspensos temporariamente com o Sistema “S” e com 
os entes públicos municipal, estadual e federal. 
3.4. Para o licitante ter direito à participação ativa na sessão pública de recebimento do envelope (contendo os 
Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial), faz-se necessária a identificação do seu preposto perante a 
Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular 
(neste caso, devidamente assinada por pessoa com poderes para tal e com firma reconhecida) ou da autorização 
para representá-la (CREDENCIAMENTO – ANEXO II deste Edital), bem como do respectivo documento de 
identificação. 
3.5. No caso de o representante legal participar pessoalmente da sessão pública, a sua identificação será feita 
mediante apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou Contrato social) da licitante e de documento pessoal de 
identificação. Os quais poderão ser apresentados fora do envelope de habilitação. Estes documentos serão 
exigidos para a interposição de recursos. 
3.6. Caso a empresa proponente não possa ter representação no ato do certame licitatório, poderá enviar 
documentação e proposta em envelopes separados devidamente lacrados e identificados. Nestes casos, a 
Comissão Permanente de Licitação disporá de plenos poderes de abertura e julgamento das propostas. Nessa 
condição, os envelopes retro mencionados, deverão ser remetidos ao SENAC/AL, ao Presidente da Comissão de 
Licitação – CPL, no endereço Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, n° 240-A, bairro: Pinheiro, 
Maceió/AL CEP 57057-780, até o dia 11.12.2019 às 09h00min. 
3.7. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes durante o ato 
específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos 
originais, estes, para fins de conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos. 
3.8. Em qualquer das hipóteses dos subitens 3.4 e 3.5 os documentos referidos deverão ser entregues diretamente 
ao Pregoeiro do certame, em separado dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO e sua conformidade será aferida para fins de credenciamento. 
3.9. Na falta ou irregularidade da procuração, não será reconhecida a condição do representante, ficando o mesmo 
impedido de intervir na reunião embora seja permitida a participação do mesmo no certame. Porém, resulta em 
anuência tácita as decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação, registradas em ata. 
3.10.  A não apresentação do documento de credenciamento ou a incorreção deste impedirá a empresa de 
participar da fase de lances, não impedindo, entretanto a entrega das propostas. 
3.11. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste 
Edital.  
 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AL  

PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019               DATA: 11.12.2019 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ N°:  

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO  

4.2. A proposta de preço deverá ser apresentada devidamente datada e assinada em todas as folhas pelo 
representante legal da empresa, caso a proposta não esteja assinada e numerada, o representante da empresa 
poderá numerar e assinar durante a reunião de abertura do respectivo envelope.  
4.3. Deverá conter preços unitário e total de cada item cotado, em moeda nacional, com marca, com até 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula, os quais deverão ser indicados apenas em algarismos, bem como, o valor global da 



 

 

proposta de preço em algarismo e por extenso, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos 
sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais 
condições de aquisição que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, da aquisição do objeto desta licitação. 
4.4. A validade da proposta deverá ter o mínimo de 90 (noventa) dias. Não sendo indicado o prazo de validade 
fica subentendido como sendo de 90 (noventa) dias.  
4.5. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que o resultado da licitação tenha sido homologado e 
adjudicado e a Ata de registro de preço assinada, a empresa poderá ser consultada acerca do interesse em 
prorrogar sua proposta por mais 90 (noventa) dias, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, 
através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.  
4.6. Havendo discrepância entre os preços unitários e totais prevalecerão os unitários e, havendo discordância 
entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá este último.  
4.7. A proposta apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a 
alegação de erro, omissão e/ou qualquer outro pretexto.  
4.8. Deverá conter prazo de entrega, sendo o máximo permitido de 10 (dez) dias úteis após a Solicitação de 
Abastecimento. 
4.9. A proposta final deverá ser enviada IMEDIATAMENTE para o email: cpl@al.senac.br, após o encerramento da 
etapa de lances, atualizada, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas, contados a partir do encerramento da etapa de lances. 
 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AL  
PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019   DATA: 11.12.2019 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°:  
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

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



 

 

5.3.2.  Todas as certidões obtidas via Internet somente serão aceitas como documentação hábil para o fim a que 
se destinam após a verificação pela Comissão de Licitação, se esta entender necessário, da sua regularidade, 
validade e autenticidade, por meio de diligências junto aos respectivos órgãos oficiais expedidores. 
 
5.4. Qualificação Econômico Financeira: 
5.4.1. 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), 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 e chancelado pela Junta Comercial. 
5.4.2. Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempresa Individual (MEI) e EIRELI, ficam 
dispensados de apresentar o termo de abertura e encerramento chancelado pela Junta Comercial.  
5.4.3. Os documentos listados no item 5.4.1 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. 
5.4.4. Às empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses é permitida a apresentação de balanço de abertura 
em substituição aos documentos exigidos no item 5.4.1. 
5.4.5. 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.  
5.4.6. Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo da 
contratação por conta do objeto do presente procedimento licitatório. 
 
5.5. Qualificação técnica:  
5.5.1. Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (um), emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a mesma forneceu ou fornece produto semelhante ao objeto desta licitação de forma 
satisfatória. 
 
5.6. Declarações: 
5.6.1. Declaração de que tomou conhecimento do Edital de Pregão Presencial e de todas as condições de execução – 
declaração de Aquiescência (Anexo III);  
5.6.2. 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.  
5.6.3. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo V)  
5.6.4. Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação (Anexo VI)  
5.6.5. Declaração que a licitante se obriga a atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção 
(Declaração de Anticorrupção Anexo VII) – Estas declarações devem ser colocadas no envelope de habilitação. 
 
5.7. Observações: 
5.7.1. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, podendo ser apresentados na ordem 
em que estão descritos acima, evitando-se folhas soltas e sem identificação.  
5.7.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Comissão Permanente 
de Licitação.  
5.7.3. Não serão aceitos "protocolos de entrega” ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital.  
5.7.4. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida quanto à autenticidade do mesmo ou julgar necessário.  



 

 

5.7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se enquadrem como tal e desejarem obter os benefícios 
da Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014 deverão comprovar essa condição mediante Certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30.04.2007. Deverão apresentar ainda o 
Balanço Social referente ao exercício imediatamente anterior onde possa ser verificado o faturamento do referido 
exercício. 
5.7.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal. Havendo alguma restrição, observar-se-á quanto às mesmas, o que dispõem o 
artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 147, de 07.08.14, sendo assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão, para a regularização da documentação. 
5.7.7. Toda a documentação apresentada deverá estar em plena vigência. Documentos omissos quanto ao prazo de 
validade (à exceção daqueles com prazos de validade estabelecidos por este Edital) serão aceitos apenas se tiverem 
sido emitidos nos 90 (noventa) dias corridos anteriores à sua apresentação à Comissão Permanente de Licitação. 
5.7.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados (CNPJ) deverão estar: 
a) Em nome da matriz se a licitante for a matriz; 
b) Em nome da filial se a licitante for a filial; 
b.1) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
5.7.9. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na automática inabilitação do 
licitante, salvo o disposto no item anterior. 
5.7.10. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos à conferência na página eletrônica do órgão 
emissor, durante a sessão, que conferirá a sua autenticidade.  
 

6. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

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



 

 

6.6. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração a Comissão 
Permanente de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por 
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida, dessa decisão não caberá recurso. 
6.6.1. A Comissão Permanente de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-
lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.  
6.6.2. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
6.7. Encerrada a fase competitiva e sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 02 – 
“Documentos de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.  
6.8. Na hipótese de inabilitação, por descumprimento de qualquer exigência estabelecida no instrumento 
convocatório, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se necessário observado a ordem 
crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido 
pelo instrumento convocatório.  
6.9. Declarado o licitante vencedor, encerrada a reunião, após a rubrica das propostas e documentos de 
habilitação, a leitura, a aprovação e assinatura da ata pelos presentes.  
6.10. O processo será encaminhado para homologação e Adjudicação pela autoridade competente, logo após, os 
licitantes, serão convocados para assinatura da Ata de registro de preço, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da convocação.  
6.11. O fornecimento será realizado através de Solicitação de Abastecimento, em quantidade e periodicidade que 
atenderão a necessidade do SENAC/AL.  
6.12.  Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, inverter o procedimento na modalidade Pregão 
Presencial, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e após as propostas dos licitantes habilitados. 
  

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Da decisão que declara o licitante vencedor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer licitante que se julgar 
prejudicado poderá manifestar recurso fundamentado dirigido ao Pregoeiro do SENAC-AL, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, salvo a inversão prevista no item 6.12, vier a ser adotada, quando caberá da 
decisão de licitar que inabilitar o licitante. 
7.1.1. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá 
sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da comunicação da interposição do recurso.  
7.1.2. Finalizado os prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.1.1 os recursos serão julgados pela autoridade superior, 
por quem esta delegada competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.  
7.2. O recurso contra decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito suspensivo.  
7.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
7.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
homologação do objeto da licitação pelo Presidente do SENAC ao vencedor.  
7.5. Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo legal.  
 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas às exigências estabelecidas deste Edital e seus anexos. 
8.1.1. Para efeitos de julgamento os preços unitários deverão encontrar-se compatíveis com a média alcançada no 
mapa de cotação. 
8.2. Não serão considerados para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens não previstas neste 
edital e seus anexos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

9.1. Os produtos objeto deste Edital deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado do SENAC/AL, na Avenida 
Comendador Francisco de Amorim Leão, n° 240-A, bairro: Pinheiro, CEP: 57057-780, Maceió/Alagoas, de segunda 
a sexta das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min horas, ao encarregado do setor, no prazo de 10 
(dez) 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.  
9.1.1. Poderá ser dado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO nos casos em que o almoxarifado ou o LICITANTE 
VENCEDOR encontrem-se indisponíveis para a conferência ou a mesma torne-se inviável naquele momento. 
Nestes casos, aplicar-se-á o RECEBIMENTO PROVISÓRIO ao LICITANTE VENCEDOR no ato do 
recebimento/entrega da mercadoria. 
9.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, para verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, devendo o LICITANTE 
VENCEDOR substituir o produto defeituoso ou corrigir  eventuais faltas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo SENAC/AL. 
9.2. Possuir estoque para atender eventualmente a pedidos emergenciais, que deverão ser atendidos em até 24 
(vinte e quatro) horas após o envio da Solicitação de Abastecimento. 
9.3. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor, por vícios 
de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste 
Edital, verificadas posteriormente.  
9.4. O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado, de acordo com as 
especificações constantes neste edital. 
 

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. 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 produtos e comunicar previamente ao LICITANTE 
VENCEDOR, qualquer modificação ou criação de novas normas e procedimentos a serem observados no 
fornecimento do objeto desta Ata de registro de preço. 
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) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço formalizado por meio do Pedido de Compra, 
bem como atestar na nota fiscal/fatura da efetiva entrega dos produtos; 
d) Receber os produtos entregues pelo LICITANTE VENCEDOR, 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 ou devolver, com a devida justificativa, no todo ou em parte, os produtos porventura entregues em 
desacordo com os termos, condições e/ou especificações constantes deste Edital ou que não apresentarem 
condições para consumo; 
f) Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, de 
acordo com as condições e preços pactuados, conforme as datas estabelecidas para pagamento pela entidade. 
 
10.2. AS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 
a) Possuir e-mail e/ou fax para recebimento da Solicitação de Abastecimento;  
b) O LICITANTE VENCEDOR fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não 
terão nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese; 
c) Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de 
fornecimento constantes no Edital; 
d) O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Solicitação de 
Abastecimento por parte do LICITANTE VENCEDOR de acordo com as quantidades estabelecidas, mediante 
comunicação das partes.  
e) Os produtos devem ser entregues em dias úteis e em horário comercial, das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, na sede do SENAC/AL, situada na Avenida Francisco de Amorim Leão, 240, Pinheiro, 
Maceió/AL, CEP 57057-780, juntamente com as documentações fiscais, ou ainda, em outro endereço que se 
estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança. 



 

 

f) O fornecedor ficará obrigado a substituir o produto que vier a ser recusado, nos quais forem constatadas 
irregularidades, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, imediatamente, contados da notificação feita pelo 
SENAC/AL, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a ENTIDADE, podendo o 
produto substituído ser submetido a exame técnico.  
g) Possuir estoque para atender eventualmente a pedidos emergenciais, que deverão ser atendidos em até 24 
(vinte e quatro) horas após o envio da Solicitação de Abastecimento 
h) O LICITANTE VENCEDOR deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser 
estritamente observado os prazos de validade/garantia dos mesmos; 
i) Os produtos devem ser entregues em perfeitas condições para utilização e com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 
j) 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 produtos; 
k) Manter durante toda a execução da futura Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os documentos que 
comprovem tal regularidade, no recebimento de pagamento resultantes do fornecimento, sendo parte condicionante 
ao pagamento; 
l) É vedado ao contratado transferir a terceiros direitos ou critérios decorrentes da Ata de Registro de Preço. 
 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. 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; 
11.1.1. 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; 
11.1.2. 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; 
11.1.3. 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; 
11.1.4. Notas Fiscais entregues (GMC/ALMOXARIFADO) até 30 de cada mês - pagamento em 10 de cada mês 
caindo esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 
11.2. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será de acordo com o disposto no item 11.1.1, 
11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4., efetuado, através de boleto ou depósito bancário, após atestados pelo setor 
competente. 
11.3. O pagamento dar-se-á pela apresentação da Nota Fiscal, Certidão de Regularidade do FGTS e Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
11.4. A nota fiscal apenas será liberada para pagamento depois de aprovada pelo setor de almoxarifado, onde a 
mesma deve ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à 
LICITANTE VENCEDORA para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 
11.5. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na sede do SENAC/AL, localizada à Avenida Francisco de 
Amorim Leão, n. º 240, bairro: Pinheiro, Maceió/AL, CEP 57057-780 com os dados da ENTIDADE. 
11.6. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da Ata de registro de preço, somente serão efetuados em 
nome do LICITANTE VENCEDOR. Em hipótese alguma, o SENAC/AL aceitará nota fiscal ou outro documento 
relativo à prestação dos serviços, emitidos em nome de outra empresa que não a LICITANTE VENCEDORA. 
11.7.  Nenhum pagamento será efetuado a LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito a reajustamento de preços, atualização monetária 
ou outra penalidade ao SENAC/AL.  
 
 



 

 

12. PENALIDADES 

12.1. O atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará a LICITANTE VENCEDORA a: 
12.1.1. Advertência; 
12.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, no 
caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
comunicação oficial; 
12.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com SENAC/AL pelo prazo de até 
02 (dois) anos; 
12.2. A critério do SENAC-AL, as sanções poderão ser cumulativas; 
12.3. 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.  
12.4. Pelos motivos que se regem, principalmente, a LICITANTE VENCEDORA estará sujeita as penalidades tratadas 
na condição anterior: 
12.4.1. Pelo atraso na entrega dos produtos em relação aos prazos propostos e aceitos; 
12.4.2. Pela não entrega dos produtos, de acordo com as especificações técnicas do edital e da proposta da licitante 
vencedora, dentro do prazo proposto; 
12.4.3. Pela recusa em substituir qualquer produto defeituoso que for rejeitado, caracterizada se a substituição não 
ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; 
12.4.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela LICITANTE VENCEDORA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

13. DO REAJUSTE 

13.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preço - ARP, 
admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira mediante petição escrita, 
devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria, desde que se mantenha a vantajosidade 
do preço após repactuação. 
13.2. Será admitido o reajuste dos preços com prazo de vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano. 
13.2.1. O índice utilizado como referência para o reajuste de preço, quando necessário, será o IPCA/IBGE 
juntamente com a pesquisa de mercado realizada pelo SENAC/AL ou outro índice legal vigente na ausência deste. 
13.3. Em caso de prorrogação, qualquer reajuste de preço que implique no equilíbrio do presente negócio jurídico, 
deverá ser comunicado previamente ao SENAC/AL com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e deverá vir 
acompanhado dos documentos hábeis que justifiquem legalmente a necessidade do reajuste, onde esta 
fundamentação será objeto de pesquisa de mercado pelo SENAC/AL tendo em vista a análise da economicidade do 
reajuste; 
13.4. Os preços apresentados deverão estar em consonância com a realidade apresentada pelo mercado. 
13.4.1. O SENAC/AL se reserva no direito de solicitar a redução de preço quando este se tornar superior ao 
praticado pelo mercado, acompanhado dos documentos hábeis que justifiquem a redução do preço e caso sua 
solicitação não seja acatada, poderá adquirir o respectivo item com outro fornecedor. 
13.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o LICITANTE VENCEDOR não 
puder cumprir o compromisso, o SENAC poderá: 
13.5.1. Liberar o LICITANTE VENCEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
13.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
13.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

14. DOS ADITAMENTOS  

14.1. Qualquer alteração na Ata de Registro de Preço será considerada como extensão ao pacto e poderá ser 
realizada através de correspondência entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, resultando em 



 

 

Termo Aditivo, o qual passará a fazer parte integrante do instrumento contratual, para todos os fins e efeitos de 
direito. 
14.2. Os quantitativos previstos no anexo I da Ata de registro de preço constituem mera previsão dimensionada com 
a demanda atualmente existente, não estando o SENAC/AL obrigado a executá-los, observando para isto as regras 
estabelecidas neste instrumento e da Resolução SENAC n.º 958/2012 e suas alterações. 
14.3.  Os aditamentos provenientes da Ata de Registro de Preço somente poderão ser efetuados, observando-se as 
disposições legais contidas na Resolução SENAC n.º 958/2012 e suas alterações. 
 

15. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

15.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preço – ARP. 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital e seus anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao 
endereço Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, n° 240-A, bairro: Pinheiro, Maceió/AL, CEP 57057-780 
ou através do fax (82) 2122-7877/7876/7875 ou e-mail: cpl@al.senac.br, até, o horário de 8h00min às 12h00min e 
13h00min às 17h00min até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura. Não sendo feito nesse prazo, 
pressupõe-se que o licitante acatou todas as exigências contidas no instrumento licitatório e os elementos 
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não 
cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação após o prazo acima apontado. 
16.1.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas.  
16.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, a Comissão Permanente de Licitação poderá a seu critério 
designar nova data para a realização do certame. 
16.2. 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 16.1 acima, em virtude de possíveis 
problemas no servidor ou navegador, tanto do SENAC/AL quanto do remetente da mensagem. 
16.2.1. 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. 
16.2.2.  No caso de eventual divergência entre o presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL e seus Anexos 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
16.3. Não será admitida antecipação de pagamento de qualquer natureza ou negociação de títulos com 
instituições financeiras. 
16.4. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, por 
escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da 
solicitação no prazo estabelecido implicará, a critério da Comissão de Licitação, desclassificação da licitante. 
16.5. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SENAC/AL em manter o caráter competitivo desta licitação, 
relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá, também, 
realizar pesquisa na Internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo 
aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de 
habilitação. 
16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 
iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do SENAC-AL. 
16.7. O LICITANTE VENCEDOR e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou 
prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do SENAC e/ou terceiros, em decorrência da execução 
indevida do objeto da licitação. 
16.8. Não serão aceitos documentos e propostas em meio magnético. 



 

 

16.9. Quando não for possível realizar o ato do recebimento dos envelopes desta licitação, a Comissão de 
Licitação marcará nova data e hora a ser comunicada formalmente aos licitantes;  
16.10. 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 Ata de registro de preço ou documento equivalente), sem que de tais 
atos caibam quaisquer possíveis direitos às licitantes, seja a que título for. 
16.11. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, suspender a licitação e/ou 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
16.12. Caso o item não seja cotado e considerado deserto, a critério do SENAC-AL, poderá ser dispensado. 
16.13. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital de PREGÃO, elege-se o foro da 
Comarca de Maceió/AL. 
16.14. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do SENAC. 
16.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na Resolução SENAC nº 
958/2012. 
16.16. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse do SENAC/AL, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.17. No caso de empate, entre os licitantes será utilizado o sorteio como critério para desempate.  
16.18. As licitantes deverão examinar, cuidadosamente, todos os termos e condições deste Edital de Licitação, a fim 
de se certificarem do seu inteiro teor, objetivando o correto e pleno cumprimento de seus termos. 
 

17. ANEXOS 

17.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes documentos: 
17.1.1. Anexo I: Termo de Referência; 
17.1.2. Anexo II: Carta de Credenciamento; 
17.1.3. Anexo III: Declaração de Aquiescência; 
17.1.4. Anexo IV: Declaração de não Contratação de Menores; 
17.1.5. Anexo V: Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
17.1.6. Anexo VI: Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
17.1.7. Anexo VII: Declaração de Anticorrupção; 
17.1.8. Anexo VIII: Minuta Contratual. 
 
 

Maceió/AL, 22 de novembro de 2019. 
 

 
José Gilton Pereira Lima 

Presidente do Conselho Regional do SENAC/AL 
 
 

Telma Maria Ribeiro Guimarães 
Diretora Regional do SENAC ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXO I 

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

À 
Comissão de Licitação - SENAC/AL 
Razão Social:_______________________________________________________________________ 

CNPJ (MF) nº: ______________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

CEP:______________________________________________________________________________ 

Cidade/UF:__________________Fone:___________________________________________________ 

E-mail/site: _________________________________________________________________________ 

 
1. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 
ITEM PRODUTO UNID QUANT V. UNIT. V.TOTAL 

1.  Broca transmetálica - Broca para alta rotação com parte ativa 
fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada 
em aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.- Comprimento de 
19mm- Para baixa rotação. 

UNIDADE 20 

  

2.  Broca de Tungstênio fina - Broca de Tungstênio Corte Cruzado 
Fino 15' - 30000 rpm 

UNIDADE 40 
  

3.  Broca de Tungstênio grossa Diâmetro 4mm UNIDADE 20   

4.  Mufla para polimerização de próteses dentárias – MUFLAS DE 
MICROONDAS. Confeccionada em plástico de alta resistência; 
* Excelente propriedade térmica; 
* Sistema de aperto em aço inox com 4 parafusos; 
* Acompanha chave allen; 
* Composta por base, contra-mufla, e disco para demuflagem; 
* Validade indeterminada.. 

UNIDADE 20 

  

5.  Líquido Anti-Bolhas composto de tensoativos, água, thinner e 
corante. Embalagem com 100ML 

UNIDADE 5 
  

6.  Silicone para muralha Protese 900G - Indicado para:  
confecção de muralha em inclusão da protése total, 
planejamento das estruturas removíveis e duplicação de 
modelos. 
. 

UNIDADE 10 

  

7.  Fluido catalisador para silicone. Embalagem com 60ml UNIDADE 10   

8.  Resina acrílica termopolimerizavel Rosa Médio  em pó. 
Embalagem com 1kg. 

UNIDADE 05 
  

9.  Liquido acrílico termopolimerizavel com crosslink. Embalagem 
com 1L. 

UNIDADE 05 
  

10.  Bastão para polimento em prótese dentária com acabamento à 
seco. Embalagem com 150g  

UNIDADE 05 
  

11.  Resina acrílica autopolimerizavel em pó. Embalagem com 1kg UNIDADE 10   

12.  Lixa para massa com 230 x 280mm. 
 

UNIDADE 50 
  

13.  LIXA D’ÁGUA – para polimento 60 A 280 3M- UNIDADE 50   

14.  Dente modelo, 264 – SUPERIOR COR 66 Elaborado  com  
resina acrílica crosslink  de  alta  densidade,  resistência  
química  e  fluorescência  intramolecular. Embalagem com 01 
placa  

PLACA 20 

  



 

 

15.  Dente modelo, 264 – INFERIOR COR 66 Elaborado  com  
resina acrílica crosslink  de  alta  densidade,  resistência  
química  e  fluorescência  intramolecular. Embalagem com 01 
placa  

PLACA 20 

  

16.  Dente modelo, 32L – SUPERIOR COR 66 Elaborado  com  
resina acrílica crosslink  de  alta  densidade,  resistência  
química  e  fluorescência  intramolecular. Embalagem com 01 
placa  

PLACA 20 

  

17.  Dente modelo, 32L – INFERIOR COR 66 Elaborado  com  
resina acrílica crosslink  de  alta  densidade,  resistência  
química  e  fluorescência  intramolecular. Embalagem com 01 
placa  

PLACA 20 

  

18.  Disco diamantada dupla face para desgaste em cerâmica nº 2. 
Embalagem com 01 und. 

UND 05 
  

19.  Disco diamantada dupla face para desgaste em cerâmica nº 3. 
Embalagem com 01 und. 

UND 05 
  

20.  Disco diamantada dupla face para desgaste em cerâmica nº 7. 
Embalagem com 01 und. 

UND 05 
  

21.  Disco Ninja. Disco á base de óxido de alumínio. vermelho 
38x0,6mm caixa com 100 unidades. 

CAIXA 03 
  

22.  Disco Ninja. Disco á base de óxido de alumínio. 35x 0,7mm caixa 
com 100 unidades. 

CAIXA 03 
  

23.  Disco Ninja. Disco á base de óxido de alumínio. marrom 
38x0,6mm caixa com 100 unidades. 

CAIXA 02 
  

24.  Pedras Ninja Verde com Silicone. Exclusiva para acabamento em 
cerâmica, formato de pizza – Embalagem com 10 unid 

UND 10 
  

25.  Broca Carbide Cônica Invertida PM. 44mm. UND 10   

26.  Broca Carbide Cônica Denteada Plana PM UND 10   

27.  Pedras Ninja Verde com Silicone. Exclusiva para acabamento em 
cerâmica com formato de torpedo – Embalagem com 10 unid. 

UND 10 
  

28.  Pedra Ninja branca Composição microgranulada para metal com 
formato de disco. Caixa com 10 unidades. 

CAIXA 03 
  

29.  Pedra Ninja branca Composição microgranulada para metal com 
formato de cônico. Caixa com 10 unidades. 

CAIXA 03 
  

30.  Escova ninja branca para polimento de resinas e cerâmicas. 
Caixa com 12 unidades.  

CAIXA 03 
  

31.  Escova ninja mesclada para polimento de Resinas e Metais. 
Caixa com 12 unidades. 

CAIXA 03 
  

32.  Solda flex. a base de cromo cobalto. Embalagem com 10g.  UND 07   

33.  Pedras Ninja Verde com Silicone SC13 para polimento em metais  
embalagem com 10 unidades 

UND 10 
  

34.  Pedras Ninja Verde com Silicone SC11 para polimento em metais 
– embalagem com 10 unidades 

UND 20 
  

35.  Arco de Serra pra troquel com serra em 12cm. Embalagem com 
01 und. 

UND 10 
  

36.  Vaselina Solida Incolor. Embalagem com 500g. UND 10   

37.  Resina acrílica autopolimerizavel vermelha para escultura de 
padrões de fundição em pó. Embalagem com 25g 

UND 10 
  

38.  Revestimento fosfatado para Fundição de peças protéticas em 
pó. Embalagem com 4 kg 

UND 05 
  

39.  Revestimento fosfatado para técnica de aquecimento rápido ou 
convencional líquido. Embalagem com 500 ml 

UND 10 
  

40.  Sprue em Cera p/ Conduto de Alimentação de metal. Embalagem 
com 100und. Diâmetro: 6x16mm. 

CAIXA 02 
  

41.  Sprue.-  barras de fundição em triângulo dimensão de 4 mm. CAIXA 07   



 

 

Embalagem com 100und. 

42.  Resina acrílica autopolimerizavel para provisório cor 66 em pó. 
Embalagem com 25g 

UND 10 
  

43.  Resina fotopolimerizavel Dentina A1. Embalagem com seringa de 
4g.  

UND 05 
  

44.  Resina fotopolimerizavel Dentina opaco A1. Embalagem com 
seringa de 4g. 

UND 05 
  

45.  Resina fotopolimerizavel  Incisal. Embalagem com seringa de 4g. UND 05   

46.  Resina fluido modelador líquido. Embalagem com 5ml. UND 05   

47.  Óleo Mineral 500ml. UND 02   

48.  Pino pra troquel. Contém 3 partes, encaixe duplo macho/fêmea; 
protetor de borracha, em cobre. 

UND 100 
  

49.  Opaco em pasta embalagem com 4g. Cores diversas UND 05   

50.  Opaco em pó embalagem com 10g. Cores diversas UND 05   

51.  Fio ortodôntico inox duro 0.70mm +16m ROLO DE 500m ROLO 5   

52.  Fio ortodôntico inox duro 0.90mm +16m ROLO DE 500m ROLO 5   

53.  Expansor universal de 0,7 a 0,11mm – estrutura metálica. UND 20   

54.  Resina acrílica autopolimerizavel incolor clássico – liquido 1L UND 20   

55.  Resina acrílica autopolimerizavel incolor clássico – em pó. 
Embalagem com 500g 

UND 10 
  

56.  Liquido para polimento químico de peças acrílicas. embalagem 
com 500ml. 

UND 04 
  

57.  Revestimento fosfatado Indicado para Fundição de Cromo 
Cobalto na construção de PPR em pó. Embalagem com 4kg.  

UND 10 
  

58.  Breu. Composto de goma resina, terebintina e água. Em pedras. 
Embalagem com 500g 

UND 10 
  

59.  Solda prata para ortodontia. Em pasta, embalagem com 20mL. FRASCO 5   

60.  Solda de prata para ortodontia – em rolo com 05 metros. ROLO 15   

61.  Fluxo para solda de metais ferrosos e não ferrosos fundição de 
solda prata. Embalagem com 250g. 

UND 5 
  

62.  Banda universal para pré-molar superior tamanho 36. 
Dispositivos de ancoragem com medidas 11,20mm x 10,40mm. 
Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos 
dentes utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 

  

63.  Banda universal para pré-molar superior tamanho 31. 
Dispositivos de ancoragem com medidas 11,30mm x 10,50mm. 
Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos 
dentes utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 

  

64.  Banda universal para pré-molar superior tamanho 32. 
Dispositivos de ancoragem com medidas 11,40mm x 10,60mm. 
Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos 
dentes utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 

  

65.  Banda universal para pré-molar inferior tamanho 30. Embalagem 
com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes 
utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 
  

66.  Banda universal para pré-molar inferior tamanho 31. Embalagem 
com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes 
utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 
  

67.  Banda universal para pré-molar inferior tamanho 32. Embalagem 
com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes 
utilizadas para a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 
  

68.  Banda universal superior tamanho 36mm. Embalagem com 10 
und Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para 
a soldagem de acessórios 

CAIXA 10 
  

69.  Banda universal inferior tamanho 36mm. Embalagem com 10 CAIXA 10   



 

 

und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para 
a soldagem de acessórios 

70.  Cera em bloco para escultura PPR cor Azul. Embalagem com 
200g. 

UND 10 
  

71.  Cera em bloco para escultura PPR cor verde. Embalagem com 
200g 

UND 10 
  

72.  Cera em bloco PPR cor vermelha Embalagem com 200g UND 10   

73.  Conector maior de barra lingual para PPR. Tamanho de 10 a 
12mm. Embalagem com 01 und. 

UND 20 
  

74.  Cera Grampo pré-fabricado circunferenciais molares. Embalagem 
com 10 peças 

CAIXAS 08 
  

75.  Cera Grampo pré-fabricado circunferenciais pré-molares. 
Embalagem com 10 peças. 

CAIXAS 08 
  

76.  Sela pré fabricada superior embalagem com 25 peças quadrada CAIXA 07   

77.  Sela pré fabricada inferior - retenção inferior embalagem com 25 
peças redondo 

CAIXA 07 
  

78.  Cera rugosa. Fina com de espessura 0,30mm. Embalagem com 
15 peças. 

CAIXA 10 
  

79.  Sprue em cera com fio 4,0 mm, Embalagem com 250g CAIXA 3   

80.  Massa branca para brilho de metal. Embalagem com 1kg. UND 10   

81.  Massa para polimento. Embalagem 150g UND 05   

82.  Oxido de alumínio em pó, para jateamento de micro retenções 
em superfícies dentárias com 50 Microns. Embalagem com 1kg 

UND 06 
  

83.  Solução eletrolítica. Para purificar  metais, Embalagem com 
1000ml 

UND 05 
  

84.  Metal fit flex. Liga metálica de Cobalto e Cromo para confecção 
de PPR. Embalagem com 500g. 

UND 05 
  

85.  Disco de Carborudum cinza, embalagem com 10 unidades - 
Tamanho: 22,2 x 0,6mm. 

CAIXA 02 
  

86.  Sprue em cera com fio 2,5mm. Embalagem com 250g. CAIXA 5   

87.  Uclas não calcinável com parafuso – conjunto não rotacional 3 a 
6mm. Embalagem com 01 unidade + parafuso. 

UND 50 
  

88.  Uclas  calcinável rotacional com parafuso – conjunto de 3 a 6mm. 
Embalagem com 01 unidade + parafuso. 

UND 50 
  

89.  Cera em Sprue em trave. Tamanho médio. Embalagem com 35 
und. 

UND 02 
  

90.  Cera em fio cor azul. Espessura 2.5mm, embalagem com 40g. CAIXA 10   

91.  Resina acrílica autopolimerizavél clássica. Embalagem com 
1000ML. 

UND 10 
  

92.  Blocos de cera para escultura regressiva, com dimensões de 
15x15x40mm. Embalagem com 10 blocos. 

UND 20 
  

93.  Cera para escultura progressiva. Embalagem com 50g. UND 20   

94.  GESSO COMUM para utilização em procedimentos 
odontológicos e protéticos. Cor branca, embalagem de 1kg 

UND 30 
  

95.  Gesso Pedra especial tipo IV embalagem de 1kg. UND 30   

96.  Isolante para troquel líquido. Embalagem com 250ml com 
Vaporizador. 

UND 05 
  

97.  Mufla com 01 furo em alumínio para confecção de PPR. 
Embalagem com 01 und. 

UND 25 
  

98.  Cone plástico para duplicar PPR. Embalagem com 10 peças. UND 5   

99.  Gesso especial para troquel micro granulado. Embalagem de 1kg UND 10   

100.  Resina autopolimerizavel de cor verde-limão. Composição 
Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e 
Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com 500G. 

UND 02 
  



 

 

101.  Resina autopolimerizavel de cor azul. Composição Resina (Pó): 
Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos 
Biocompatíveis Embalagem com 500G 

UND 05 
  

102.  Resina autopolimerizavel de cor rosa pink. Composição Resina 
(Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos 
Biocompatíveis Embalagem com 500G 

UND 02 
  

103.  Borracha de Silicone com catalizador. Embalagem com 1kg. UND 10   

104.  Expansor de disfunção de arcadas dentárias com abertura de 09 
a 11mm. Embalagem com 01 unidade. 

UND 20 
  

105.  Porcelana incisal. Embalagem com 10g UND 10   

106.  Porcelana Dentina A3 em pó. Embalagem com 10g UND 10   

107.  Porcelana Dentina A2 em pó. Embalagem com 10g UND 10   

108.  Porcelana Dentina A1 em pó. Embalagem com 10g UND 10   

109.  Porcelana Dentina opaca A2 em pó. Embalagem com 10g UND 10   

110.  Porcelana Dentina opaca A3 em pó. Embalagem com 10g     

111.  Porcelana cervical amarelo. Embalagem com 20g. UND 02   

112.  Cadinho aberto para PPR sem encaixe. caixa com 12 unidades CAIXA 02   

113.  Base para moldes de troquelização tamanho grande. KIT 05   

114.  Anel para fundição, N° 6: 160g, 50x60mm. Unidade + Base. UND 20   

115.  Anel para fundição N° 3: 60g, medida: 32x60mm. Unidade + 
Base. 

UND 20 
  

116.  Gelatina elástica de alta precisão para reprodução de modelos de 
prótese parcial removível (PPR) para fundição de Cromo-
Cobalto. Embalagem com 1kg 

UND 10 
  

117.  Gesso tipo III amarelo. Embalagem com 1kg UND 30   

118.  Cera nº 07. Composição: Hidrocarboretos, óleo mineral e 
corante; com 1,13 mm; Na cor: rosa. Embalagem com 250g 

CAIXA 20 
  

119.  Cera nº 09. Cor rosa. Embalagem com 225g CAIXA 20   

120.  Cera nº 09. Cor branca. Embalagem com 225g CAIXA 20   

121.  Cera utilidades com 05 laminas, cor branca. Embalagem com 
225g 

CAIXA 10 
  

122.  Opaco em pasta UND 10   

123.  Revestimento para fundição de coping sobre implante e prótese 
fixa. 

CX 05 
  

124.  Silicone Industrial. Embalagem com 500g UND 10   

125.  Ácido Fluorídrico. Embalagem com 01 litro UND 02   

126.  Roda de feltro para polimento.100mm Embalagem com 01 und UND 50   

127.  Silicone de endurecimento por condensação. KIT COM: 1 
bisnaga de ACTIVATOR de 40ml 
1 bisnaga de BASE de 300ml 
1 pote de manipulação 
2 espátulas flexíveis para aplicação e manual de instruções 

UND 03 

  

128.  Roda de borracha para polimento e brilho em metal CR-CO. 
Embalagem com 100und 

UND 02 
  

129.  Dedo de borracha marrom para polimento e acabamento. 
Embalagem com 100und 

UND 02 
  

130.  Disco para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro 
43mm. Embalagem com 50 und 

CX 02 
  

131.  KIT de resina para caracterização de gengivas sistema tomas 
gomes.com cores em Pó: Rosa Vermelho, Rosa Preto, Rosa 
Claro, Rosa Marrom, Rosa Roxo e Rosa Médio. 

UND 08 
  

132.  Pedra Pome para uso odontológico KG 05   

133.  Papel Carbono para articulação accufilm - embalagem com 12 
unidades 

CAIXA 04 
  



 

 

134.  Remox removedor de cera L 04   

135.  Alginato II (400 A 500G) PRESA NORMAL com 410g G 03   

136.  Revestimento Crom-o-Cast Líquido 500ml UND 08   

137.  Cera em fio nº 01 50gr CAIXA 04   

138.  Cera em fio nº 02 50gr CAIXA 04   

139.  Fios de Cera meia cana nº 04 30g CAIXA 04   

140.  Líquido para produção de reator – Binder  - Ethyl Silibinder 28% 
puro – 1L 

UND 05 
  

141.  Líquido para produção de reator – Binder  - Ethyl Silibinder 40% 
puro – 1L 

UND 05 
  

142.  Ácido Muriático – 1L UND 04   

143.  Gás GPL 45Kg BOTIJÃO 03   

144.  Cilindro de Oxigênio 15L UND 03   

145.  Mandril PM Reforçado  UND 30   

146.  Ponta montada grossa para polir UND 30   

147.  Ponta montada média para polir  UND 30   

148.  Ponta montada fina para polir  UND 30   

149.  Metal Talmax Fit Cast V 250g – Ni Cr com Berílio CAIXA 05   

150.  Análogo hexágono externo 3.3  UND 50   

151.  Glaser Líquido + Pó  KIT 02   

152.  Resina para Ceromero cor A2 UNID 10   

153.  Pasta de polimento para ceromero 1kg UNID 01   

154.  Fluído modelador para ceromero 1L UNID 02   

155.  Cera para escultura progressiva 50g – Cores Branca e Laranja.  
UNID 

40 
  

156.  Resina para confecção de dentes provisórios na cor A2 100g  
UNID 

05 
  

157.  

Lixa d'água grão 180 carborundum 
 

UNID 
30 

  

158.  Alicate ortodôntico nº 109 UNID 20   

159.  Alicate ortodôntico nº 74 UNID 20   

160.  Borracha de silicone 1kg + Catalisador  UNID 03   

161.  Kit de chaves para instalação de Implantes do tipo Hexágono 
Externo com plataforma 3.3 

 
KIT 

03 
  

162.  Cilindro Calcinável do Munhão universal 3.3x4mm UNID 30   

 
 
1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  
2) O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, a contar data da assinatura da ARP, podendo ser prorrogado 
por igual período.  
3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos 
necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de 
pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.  
 
 
Local e data  
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  
(em papel timbrado da empresa) 

À 
Comissão de Licitação 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2019 
 
Pela presente fica credenciado o Sr (a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
___________, expedida por _____________, junto ao SENAC-DR/AL- para representar esta Empresa (razão 
social) ______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licitação acima referida, a quem se outorga os 
poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, 
enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento 
licitatório em referência. 
 
Local e data 
 
 
 

______________________________ 
LICITANTE 

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

 Prezado Licitante, 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA 
 (MODELO) 

À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 

 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________,  

 
Pelo presente, o signatário declara e garante que examinou cuidadosamente todo o Edital do Pregão Presencial em 
epígrafe e seus anexos e aceita todas as condições neles estipuladas e que, ao assinar a presente declaração e 
entregar seus envelopes, renuncia ao direito de alegar discrepâncias de entendimento com relação a mesma. 

 
Local, data. 

______________________________ 
LICITANTE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES 
(MODELO) 

À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 
 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________, declara, sob as penas da Lei, que não utiliza a mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto 
na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99. 

 
Local, data. 

______________________________ 
LICITANTE 

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



 

 

 
 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 
 
 
 
 

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°..................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º...................... e do CPF n.º ..................., DECLARA que se enquadra na condição de   MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR N.º 147 DE 2014. 
 

 
Local, data. 

______________________________ 
LICITANTE 

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



 

 

 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 (MODELO) 
 

À 
Comissão de Licitação 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2019 

 
 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
1. Data e local 
 
_____________________________________ 
Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO 

 (MODELO) 
 

À 
Comissão de Licitação 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2019 
 
 
 
 Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°..................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º...................... e do CPF n.º ..................., DECLARA que  atenderá às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – 
Lei Anticorrupção, motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá suas práticas comerciais de forma 
ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou 
autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que 
violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

 
 

 
 
 
 

Local, data. 
______________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP/2019/000/000 

 

PREGÃO PRESENCIAL XXXXXXXX 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC, Administração Regional no Estado de Alagoas, com sede na Avenida Francisco de Amorim Leão, 
240-A, quadra H Pinheiro, Maceió-AL, CEP 57057-780, inscrito no CNPJ sob o nº 03.692.424/0001-52, doravante denominado 
CONTRATANTE, representado pelo Presidente do Conselho Regional, Senhor JOSÉ GILTON PEREIRA LIMA, e de outro, a 
empresa, XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato e o sócio XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXXXXXXXX, abaixo 
assinado, a presente Ata de Registro de Preços que se regerá em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 
PRESENCIAL XXXXXX, com fundamento da Resolução SENAC nº 958/2012, e suas alterações, bem como pelas cláusulas e 
condições seguintes:  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preço – ARP destina-se a aquisição sob demandada de MATERIAL ODONTOLOGICO 
(042) de acordo com as condições descritas no Edital XXXXXXXXXXXXX, partes integrantes deste contrato, 
independentemente de qualquer transcrição; 

1.2 O objeto e seus elementos característicos, (relações dos referidos insumos e respectivas quantidades, valores unitários e 
totais), constam no ANEXO I, parte integrante deste contrato; 

1.3. Durante a vigência do contrato, não existe a obrigatoriedade, por parte do SENAC/AL, em adquirir os insumos objeto deste 
contrato, e caso opte por fazê-lo, não está vinculado a quantidades mínimas ou máximas. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. O pagamento se dará após apresentação da nota fiscal, na forma que a legislação tributária venha a exigir. O pagamento 
poderá ser mediante depósito bancário (com as informações na NF), conforme dados abaixo: 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGÊNCIA CONTA CPF/CNPJ 

    

2.2. Encontrando-se a documentação de acordo com o recebimento do material pelo setor de almoxarifado, este terá o prazo 
de 02 (dois) dias úteis para provisionamento de pagamento, o mesmo aplicar-se-á ao demandante na entrega das notas 
fiscais relacionadas a prestação de serviço, seguidamente obedecerá ao seguinte calendário: 

2.2.1. Notas Fiscais entregues (GMC/ALMOXARIFADO) até o dia 05 de cada mês - pagamento em 15 de cada mês caindo 
esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 

2.2.2. Notas Fiscais entregues (GMC/ALMOXARIFADO) até o dia 10 de cada mês - pagamento em 20 de cada mês caindo 
esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 

2.2.3. Notas Fiscais entregues (GMC/ALMOXARIFADO) até o dia 20 de cada mês - pagamento em 30 de cada mês caindo 
esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 

2.2.4. Notas Fiscais entregues (GMC/ALMOXARIFADO) até o dia 30 de cada mês - pagamento em 10 de cada mês caindo 
esse sábado, domingo ou feriado - o próximo dia útil. 

2.3. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da Ata de Registro de Preço, somente serão efetuados em nome da 
CONTRATADA. Em hipótese alguma, o CONTRATANTE aceitará nota fiscal ou outro documento relativo à prestação dos 
serviços, emitidos em nome de outra empresa que não a CONTRATADA; 

2.4. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou 
previdenciária, sem que isso gere direito a reajustamento de preços, atualização monetária ou outra penalidade ao 
CONTRATANTE. 

2.5. O pagamento estará condicionado à apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

2.6. A nota fiscal apenas será liberada para pagamento depois de aprovada pelo setor de almoxarifado, onde a mesma deve 
ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para 
correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da devolução da nota devidamente 
corrigida. 



 

 

2.7. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues no CEP Arapiraca do CONTRATANTE, localizada na Avenida Francisco de 
Amorim Leão, 240-A, quadra H, Pinheiro, Maceió- AL, CEP 57057-780 com os dados do CONTRATANTE.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE 

3.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preço - ARP, admitida a 
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira mediante formalização, devidamente 
fundamentada; 

3.2. Em caso de prorrogação, qualquer reajuste de preço que implique no equilíbrio do presente negócio jurídico, deverá ser 
comunicado previamente à CONTRATANTE com antecedência mínima de trinta dias e deverá vir acompanhado dos 
documentos hábeis que justifiquem legalmente a necessidade do reajuste, onde esta fundamentação será objeto de 
pesquisa de mercado pela CONTRATANTE tendo em vista a análise da economicidade do reajuste; 

3.3. O índice utilizado como referência para o reajuste de preço, quando necessário, será o IPCA/IBGE juntamente com a 
pesquisa de mercado realizada pela CONTRATANTE; 

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a CONTRATADA não puder cumprir o 
compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

3.4.1. liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
e 

3.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES 

4.1. A comunicação entre as partes contratadas serão através dos endereços XXXXXXXXXXX ou ainda pelo telefone 
XXXXXXXXXXX, da CONTRATANTE, e pelos endereços XXXXXXXX, ou ainda pelo telefone XXXXXXXXXXXX, da 
CONTRATADA. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Comunicar por escrito ou por telefone imediatamente o licitante vencedor a ocorrência de qualquer irregularidade ou 
deficiência, relacionadas com a conclusão e entrega dos produtos e comunicar previamente ao LICITANTE VENCEDOR, 
qualquer modificação ou criação de novas normas e procedimentos a serem observados no fornecimento do objeto desta Ata 
de registro de preço. 
5.2. 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; 
5.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço formalizado por meio do Pedido de Compra, bem como 
atestar na nota fiscal/fatura da efetiva entrega dos produtos; 
5.4. Receber os produtos entregues pelo LICITANTE VENCEDOR, desde que atendidas, em sua plenitude, as especificações 
destes, constantes, em especial, do ANEXO I deste Edital, bem como as demais condições aqui estabelecidas; 
5.5. Rejeitar ou devolver, com a devida justificativa, no todo ou em parte, os produtos porventura entregues em desacordo com 
os termos, condições e/ou especificações constantes deste Edital ou que não apresentarem condições para consumo; 
5.6. Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, de acordo 
com as condições e preços pactuados, conforme as datas estabelecidas para pagamento pela entidade. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.  Possuir e-mail e/ou fax para recebimento da Solicitação de Abastecimento;  
6.2. O LICITANTE VENCEDOR fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não terão 
nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese; 
6.3. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de fornecimento 
constantes no Edital; 
6.4. O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Solicitação de 
Abastecimento por parte do LICITANTE VENCEDOR de acordo com as quantidades estabelecidas, mediante comunicação 
das partes.  
6.5. Os produtos devem ser entregues em dias úteis e em horário comercial, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
16h00min, na sede do SENAC/AL, situada na Avenida Francisco de Amorim Leão, 240, Pinheiro, Maceió/AL, CEP 57057-780, 
juntamente com as documentações fiscais, ou ainda, em outro endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso 
de mudança. 
6.6. O fornecedor ficará obrigado a substituir o produto que vier a ser recusado, nos quais forem constatadas irregularidades, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, imediatamente, contados da notificação feita pelo SENAC/AL, 

mailto:gpalmoxarifado@al.senac.br
mailto:XXXXXXXX


 

 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a ENTIDADE, podendo o produto substituído ser 
submetido a exame técnico.  
6.7. Possuir estoque para atender eventualmente a pedidos emergenciais, que deverão ser atendidos em até 24 (vinte e 
quatro) horas após o envio da Solicitação de Abastecimento 
6.8. O LICITANTE VENCEDOR deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser estritamente 
observado os prazos de validade/garantia dos mesmos; 
6.9. Os produtos devem ser entregues em perfeitas condições para utilização e com garantia mínima de 12 (doze) meses. 
6.10. 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 produtos; 
6.11. Manter durante toda a execução da futura Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os documentos que comprovem tal 
regularidade, no recebimento de pagamento resultantes do fornecimento, sendo parte condicionante ao pagamento; 
6.12. É vedado ao contratado transferir a terceiros direitos ou critérios decorrentes da Ata de Registro de Preço. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP  

7.1. Fica designada a XXXXXXXXXXXX, sob a responsabilidade e Gerência de XXXXXXXXXX, como UNIDADE GESTORA 
DO CONTRATO e UNIDADE FISCAL TÉCNICO e a COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, sob a 
responsabilidade e Gerência de SUÉLY SARMENTO, como UNIDADE FISCAL ADMINISTRATIVO, da presente Ata, 
cabendo-lhes: 

UNIDADE GESTORA CONTRATO UNIDADE FISCAL TÉCNICO UNIDADE FISCAL 
ADMINISTRATIVO 

Promover reunião inicial com a 
contratada de modo a esclarecer o 
objeto contratual e apresentar, 
formalmente, o fiscal do contrato; 

Participar da reunião inicial para ajuste de 
procedimentos de execução com a 
contratada; 

Redigir/revisar/propor os contratos 
(algumas cláusulas); 

Exigir o cumprimento da Ata, buscando 
qualidade, economia e minimização de 
riscos relativos acarretados por 
abordagens diferentes ao objeto 
contratado; 

Avaliar os resultados/objetos entregues 
atestando o recebimento ou informando 
ao gestor do contrato sobre infrações ou 
necessidades de ajustes no pacto; 

Manter a integração da relação 
contratual com o controle legal 
(Assessoria Jurídica). 

Tomar providências para aditivos, 
penalizações e rescisões da Ata. 

Acompanhar a execução e registrar todas 
as ocorrências (desenho das evidências). 

Provisionar os pagamentos e 
registrar o acompanhamento 
PREVISTO X REALIZADO. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preço – ARP. 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO 

9.1. Os insumos devem ser entregues em dias úteis e em horário comercial, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
16h00min, na sede do SENAC/AL, situada na Avenida Francisco de Amorim Leão, 240, Pinheiro, Maceió-AL, CEP 57057-
780, ou ainda, em outro endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança; 

9.2. O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Solicitação de 
Abastecimento por parte da CONTRATADA e de acordo com as quantidades estabelecidas, mediante formalização da 
comunicação das partes; 

9.3. Fornecer os produtos com validade mínima de 80% (oitenta por cento) de sua validade integral, considerado a partir da 
data de entrega; 

9.4. Substituir o produto defeituoso (inconformidade e/ou embalagem) ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 24H, a 
contar do recebimento da comunicação, estando eventualmente em desacordo com as especificações do ANEXO I; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO E TOLERÂNCIA 

10.1. A presente Ata de Registro de Preço inadmite expressamente a novação e ou a modificação de suas cláusulas, 
avenças e condições, as quais somente pela forma escrita e por comum acordo serão admitidas, devendo ser entendidos 
como atos de mera liberalidade toda e qualquer condescendência e/ou tolerância havida de parte a parte para com a 
inobservância dos termos deste contrato. 

 

 



 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

11.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento do objeto do presente 
instrumento; 

11.2. A CONTRATANTE não admitirá que haja envolvimento, seja por qualquer natureza, com estranhos e terceiros junto à 
CONTRATADA. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. A presente Ata de Registro de Preço – ARP terá PRAZO DE VIGÊNCIA de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
xxxxxxxxxxx e findando no dia xxxxxxxxxxxxxxxx; 

12.2. O prazo de vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser prorrogada, por igual período, sendo 
de comum acordo entre as partes, desde que pesquisa prévia de preço demonstre a vantajosidade para a 
CONTRATANTE, satisfeitas as demais condições do respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

13.1. Comete infração administrativa, a CONTRATADA que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Fraudar na execução da Ata de Registro de Preço; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.1.6. Não mantiver a proposta; 

13.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária 
e do impedimento para contratar com o SENAC: 

13.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigível até o momento da 
apresentação da fatura mensal; 

13.2.2. Deixar de realizar o pagamento do salário dos profissionais envolvidos no objeto contratado; 

13.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções: 

INFRAÇÃO SANÇÃO SANÇÃO EM CASO DE REINCIDÊNCIA 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da 
contratação 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da Ata de Registro de 
Preço. Quando a multa atingir 10% (dez por 
cento) do valor da Ata de Registro de Preço, 
será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos 

Ensejar o retardamento da 
execução do objeto 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da Ata de Registro de 
Preço. Quando a multa atingir 10% (dez por 
cento) do valor da Ata de Registro de Preço, 
será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos 

Fraudar na execução da Ata de 
Registro de Preço 

Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da Ata de Registro de 
Preço. Quando a multa atingir 10% (dez por 
cento) do valor da Ata de Registro de Preço, 
será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos 

Comportar-se de modo inidôneo Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da Ata de Registro de 



 

 

do valor da nota fiscal Preço. Quando a multa atingir 10% (dez por 
cento) do valor da Ata de Registro de Preço, 
será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos 

Cometer fraude fiscal Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da Ata de Registro de 
Preço. Quando a multa atingir 10% (dez por 
cento) do valor da Ata de Registro de Preço, 
será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos 

Não mantiver a proposta ou alterar 
o contrato social sem 
comunicação à CONTRATADA 

Advertência Impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos  

Não promover o recolhimento das 
contribuições relativas ao FGTS e 
à Previdência Social exigível até o 
momento da apresentação da 
fatura mensal 

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da Ata de Registro de Preço 

Deixar de realizar o pagamento do 
salário dos profissionais 
envolvidos no objeto contratado 

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da Ata de Registro de Preço 

13.4. As multas devem ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial entre 
as partes; 

13.4.1. A efetivação da multa poderá ser deduzida, a critério da CONTRATANTE, em pagamentos futuros da prestação 
de serviço à CONTRATADA; 

13.5. A critério da CONTRATADA, as sanções são independentes entre si, poderão ser cumulativas e não 
necessariamente progressivas, tendo em vista a análise da gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como do dano causado ao SENAC, observado o princípio da proporcionalidade; 

13.6. A CONTRATADA não poderá suspender a prestação de serviço durante o período de análise das sanções e 
penalidades previstas nesta cláusula; 

13.7. A aplicação das sanções e penalidades assegurará o contraditório e a ampla defesa e respeitará a base 
estrutural do Processo Administrativo composto de: 

13.7.1. Notícia da infração; 
13.7.2. Cientificação do infrator, conforme contato em cláusula da comunicação das partes; 
13.7.3. Defesa, em até 05 (cinco) dias úteis; 
13.7.4. Instrução; 
13.7.5. Decisão; 
13.7.6. Recurso, em até 05 (cinco) dias úteis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. A qualquer tempo, pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 

14.2. Pela CONTRATADA descumprir as condições previstas nas cláusulas da Ata de Registro de Preço – ARP; 

14.3. Em caso de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária e em caso de insolvência da CONTRATADA 

14.4. A CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado, constatado mediante pesquisa de preço 

14.5. O atraso injustificado no fornecimento dos produtos contidos na Ata de Registro de Preço - ARP; 

14.6. A paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

14.7. O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato pela CONTRATADA; 



 

 

14.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, 
prejudique a execução do presente contrato; 

14.9. Por motivo superveniente que comprometa a perfeita execução contratual. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA 

15.1. A garantia legal do dano oculto do objeto contratado tem prazo de vigência próprio e desvinculado do fixado no 
aludido contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas 
condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual; 

15.1.1. A reparação, conserto, refazimento ou substituição do dano oculto causado pela CONTRATADA, deverá ser em até 
15 (quinze) dias a contar da abertura do chamado, nos contatos informados na cláusula de comunicação das partes; 

15.1.2. A penalidade em caso do descumprimento serão as mesmas descritas na cláusula das sanções e penalidades; 

15.2. Manter a confidencialidade das informações por si obtidas do objeto contratado seja verbal ou por escrito, por 
prazo indeterminado, sem a autorização prévia e formal da CONTRATANTE que não forem de domínio público. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

16.1. Os prazos estipulados nesta Ata de Registro de Preço, para cumprimento das obrigações contratuais, vencem 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, como único competente para conhecer e dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro, com expressa renúncia de qualquer outro motivo, por mais 
privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de pleno acordo e para todos os fins de direito, subscrevem as partes interessadas a presente Ata de Registro 
de Preço em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas signatárias. 

 

Maceió/AL, XXXXXXXXXX. 

 

 

________________________________________________________________________ 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

CONTRATANTE 

 

_________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

________________________________________________________________________ 

UNIDADE GESTORA DO CONTRATO  

XXXXXXXXXXXX 

 

__________________________________           _________________________________ 

UNIDADE FISCAL TÉCNICO                                      UNIDADE FISCAL ADMINISTRATIVO 

XXXXXXXXXXXXXXX                                                    XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

XXXXXXXXXXX (XXX) 

ITEM PRODUTO UNID QUANT                 V. 

UNIT. 

V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXX UND XX     


