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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 960070 
LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR POR LOTE 

SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 9h15min do dia 15/09/2022 
 

 
 O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração 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 LOTE que se regerá pelo Regulamento 
de Licitações e Contratos, Resolução SENAC n.º 958/2012, publicada na seção 3, n.º 187, páginas 192 a 194 do 
Diário Oficial da União, de 26 de setembro de 2012, em vigor a partir de 1.º de novembro de 2012 e suas 
alterações e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos. 
 

JUSTIFICATIVA 
A aquisição de projetores solicitados neste Instrumento Editalício decorre da necessidade de modernização dos 
ambientes pedagógicos das Unidades do SENAC/AL, os quais irão atender o Investimento proporcionado pelo 
Departamento Nacional. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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 LOTE, será integralmente conduzida pelo Pregoeiro e 
julgada pela Comissão Permanente de Licitação do SENAC/AL, designados por meio da Portaria Normativa 
SENAC/AL nº 034/2022, de 11/05/2022. 
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 participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital.  
1.5. 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. 
1.6. A Ata de Registro de Preços ou documento equivalente será formalizada, conforme minuta em anexo, que 
fará parte integrante e complementar do presente instrumento convocatório. 
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1.7. 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. DO HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro. 
2.1.1.  Início do Acolhimento das Propostas: De 02/09/2022 até às 09h do dia 15/09/2022. 
2.1.2. Abertura das propostas: às 09h do dia 15/09/2022. 
2.1.3.  Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: às 09h15min do dia 15/09/2022. 
2.1.4. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. 
2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília–DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação do certame. 
 

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
3.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a eventual e futura contratação de empresa para fornecimento 
de projetores, para uso em todo Regional de Alagoas, sob demanda, tipo menor preço por lote, conforme 
especificações constantes do Anexo I deste Edital. 
 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Respeitadas as condições legais e as constantes deste Edital, deverão ser observadas as seguintes 
determinações: 
4.1.1. Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da licitante o sócio ou 
dirigente/administrador, com poderes conferidos pelo Estatuto ou Contrato Social em vigor, para representá-la 
ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ou, ainda, procurador devidamente credenciado. 
4.1.2. Entende-se como procurador credenciado aquele com poderes outorgados por meio de procuração, por 
instrumento público ou particular, para representar a licitante, em processo licitatório. 
4.1.3. 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. 
4.2. 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 dissolução. 
4.2.3. Empresas cujo direito de licitar ou contratar, estejam suspensos temporariamente com o Sistema “S”. 
4.3. As licitantes deverão estar preparadas para as adequações dos serviços à Lei Geral de Proteção de dados 
– LGPD.  
 

5. DO 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. 
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. 

http://www.al.senac.br/licitacao
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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 Eletrônico, em 
período de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 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 reiniciada somente no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, após comunicação 
expressa aos licitantes 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, por lote, aí já incluído o valor de eventuais despesas decorrentes de encargos sociais e/ou 
tributos porventura incidentes, seguros, taxas, custos diretos e indiretos, remunerações, despesas fiscais e 
financeiras, bem como eventual custo adicional de frete na entrega ou no transporte 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. 
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7.6. Da decisão que desclassificar a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS somente caberá pedido de reconsideração 
à própria Comissão Permanente de Licitação, a ser encaminhado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
para o endereço cpl@al.senac.br, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 
7.7. Sobre o eventual pedido de reconsideração, a Comissão Permanente de Licitação decidirá nos 30 (trinta) 
minutos subsequentes ao encerramento do prazo para encaminhamento dos respectivos pedidos, salvo por 
motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema 
eletrônico para acompanhamento em tempo real pela(s) licitante(s). 
7.8. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
 

8. DA ABERTURA DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. No período estabelecido no presente Edital para recebimento de propostas, os interessados poderão inserir 
ou substituir suas propostas iniciais no sistema. 
8.2. Findo o período estabelecido para o recebimento de propostas, terá início à fase de Abertura destas, de 
acordo com o horário previsto no sistema, na qual a Comissão Permanente de Licitação avaliará a aceitabilidade 
de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atenderem às exigências do Edital e, 
consequentemente, desclassificando aquelas que estiverem em desacordo com ele. 
8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
8.4. Após a fase de Classificação das Propostas, o Pregoeiro dará início ao processo de Pregão, passando 
para a fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, da qual somente poderão participar as licitantes que 
tiverem suas propostas de preços classificadas na fase anterior. 
8.4.1. Todas as propostas classificadas serão consideradas como lances na fase da disputa, e ordenadas de 
forma crescente. 
8.4.2. Será considerada como primeiro lance as propostas classificadas por lote. 
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 total considerando-se somente 02 (duas) casas decimais. 
8.9. A oferta de um novo lance somente será aceita pelo sistema após o transcurso de 3 (três) 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.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 
8.12.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública; 
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8.13.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 
de lances intermediários; 
8.14.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente; 
8.15.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço; 
8.16. 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. 
8.17. 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. 
8.18. Quando, eventualmente, houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão 
Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
8.19. O sistema informará a proposta de menor preço por lote, imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances. 
8.20. 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). 
8.21. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registradas a indicação do 
lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão Pública de 
Disputa de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO. 
 

9. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) E DA ACEITABILIDADE 
9.1. A presente licitação, do tipo menor preço por lote, 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 lances 
classificados em primeiro lugar deverão encaminhar a PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) ajustada, no 
prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do pregoeiro, prorrogável a pedido do licitante e/ou a critério do 
pregoeiro, desde que a situação assim exija. 
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. 
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
10.1. Nos termos fixados neste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA, bem como catálogos, 
manuais, folders, encartes, prospectos, enfim, quaisquer demonstrativos dos produtos ofertados 
(amostra, material impresso ou indicação da URL do fabricante que permita comprovar as especificações 
técnicas dos produtos ofertados), como também a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, prévia 
e exclusivamente, anexadas ou enviadas pelo Sistema do Banco do Brasil, até a data e horário de 
abertura da sessão pública do certame, podendo o Pregoeiro, a seu critério e considerando a natureza do 
objeto e as regras editalícias, solicitar durante a fase de aceitação e julgamento, documentação complementar.  
10.1.1. Via CHAT, que a empresa encaminhe a proposta comercial ajustada ao lance final, como também 
eventual documentação complementar (documentos necessários a confirmação daquelas exigidos no edital e já 
apresentados) necessária ao julgamento, por meio da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema Banco do Brasil, 
segundo os prazos específicos fixados neste Edital no item 11.3, contados da convocação do Pregoeiro, 
prorrogável a pedido do licitante e/ou a critério do pregoeiro, desde que a situação assim exija; 
10.1.2. Na impossibilidade do encaminhamento da proposta readequada ou documentação complementar via 
Sistema Banco do Brasil, a pedido da licitante, devidamente registrado no CHAT, e com anuência do pregoeiro 
(ATENÇÃO: Lembrar que qualquer encaminhamento de proposta ou documentação antes do fim da etapa de 
disputa prejudicará o anonimato), a documentação poderá ser enviada por e-mail: cpl@al.senac.br, observados 
os prazos fixados.  
10.1.3. Se o licitante não estiver logado e/ou não responder, via CHAT, à convocação do Pregoeiro, terá o prazo 
de 02 (duas) horas para envio da documentação solicitada, sob pena de decair do direito de participar da licitação 
e ter sua proposta DESCLASSIFICADA ou ser INABILITADO, observado o disposto no item 10.7 deste Edital;  
10.2.  Para fins de viabilização operacional, o Pregoeiro poderá convocar quantas vezes se fizerem 
necessárias, tendo em vista a finalidade do ato e a ampliação da competitividade.  
10.3.  Sob pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO, toda a proposta e documentação exigida neste 
Edital (e seus apêndices) deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, 
com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:  
a) no caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz;  
b) no caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial, exceto quanto à 
Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no próprio documento a validade para a 
matriz e a filial; como também, quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), para o licitante que 
proceda ao recolhimento dos encargos de forma centralizada;  
c) será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ da filial, daquele documento que pela própria 
natureza apenas seja emitido em nome da matriz;  
d) o CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento do licitante que efetivamente executará o objeto da presente licitação.  
e) Caso o licitante opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do 
contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento FORNECEDOR como do 
estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.  
10.4. Em se tratando de ME/EPP, e havendo alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL 
E TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o licitante for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SENAC/AL, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões.  
10.5. A não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus apêndices, sendo 
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facultado ao SENAC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a ARP ou 
documento equivalente, ou até cancelar a licitação. 
10.6. Na hipótese de o licitante não atender ao chamado para anexar ou enviar a PROPOSTA COMERCIAL 
ESCRITA, poderá o julgamento ser realizado com base na proposta comercial eletrônica inicialmente cadastrada 
no sistema Banco do Brasil, caso conste descrição completa do objeto licitado com todas as informações 
necessárias e suficientes, de maneira que seja possível a análise da qualidade do objeto proposto, a critério do 
Pregoeiro.  
10.7. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação complementar à proposta e 
habilitação, poderá ser DESCLASSIFICADO ou INABILITADO e sujeitar-se-á às SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
previstas neste edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.  
10.8. As empresas participantes do certame somente deverão encaminhar propostas, declarações ou 
quaisquer outros documentos se expressamente previstos no Edital (e seus apêndices) e/ou solicitado pelo 
Pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (CHAT), sob pena de serem estes 
descartados.  
10.9. A documentação original ou cópia autenticada, caso seja solicitada expressamente pelo Pregoeiro, 
deverá ser encaminhada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação, ao endereço Rua Doutor 
Antônio Cansanção, n. º 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-190.  
 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 
11.1. Havendo aceitação da proposta comercial eletrônica classificada, o pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) 
vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita, devidamente ajustada ao último lance ou ao valor 
negociado. 
11.2. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverá conter, preferencialmente, as seguintes informações e 
documentos (modelo ANEXO II): 
a) folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominação do particular, inclusive com 
o número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail, bem como referência ao número do presente certame, o nome 
do Órgão a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo de validade, e outras informações 
pertinentes; 
b) indicação da quantidade e dos preços unitário e total, conforme especificações contidas no Memorial 
Descritivo (ANEXO I); 
c) fabricante, marca, modelo e/ou referência do objeto cotado (se for o caso); 
d) certificações, rotulagens, autorizações ou outros documentos exigidos no Memorial Descritivo, se houver 
(ANEXO I); 
11.3. O Pregoeiro convocará o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respectiva proposta, por meio 
da opção “Enviar Anexo” no Sistema Banco do Brasil, no prazo de 02 (duas) horas, podendo esse prazo ser 
prorrogado a requerimento do interessado e/ou a critério do Pregoeiro. 
 

12.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1. Habilitação Jurídica: 
12.1.1. Cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente, do sócio administrador e do representante 
legal 
12.1.1.1. Procuração por instrumento público ou particular (neste caso, com firma reconhecida), caso a 
licitante se faça representar por procurador credenciado; 
12.1.2. Prova de registro no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresa individual; 
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12.1.3. 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;  
12.1.4.  Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores, no caso de sociedade por ações, também 
devidamente registrado no órgão competente; 
12.1.5. Certidão simplificada atualizada pela Junta Comercial, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
 
12.2. Regularidade Fiscal: 
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
12.2.2. 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. 
12.2.2.1. As declarações de isenção deverão ser fornecidas pelo estado/município ou pela própria licitante 
interessada, caso os entes públicos não as forneçam. 
12.2.3. Prova de regularidade perante a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede da licitante, 
na forma da lei, sendo: 
12.2.3.1. 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; 
12.2.3.2. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
12.2.4. Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 
 
12.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
12.3.1. 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. 
12.3.2.  Empresas em Recuperação Judicial apenas serão habilitadas, com qualificação econômico-financeira, 
caso comprovem que já tiveram o plano de recuperação judicial concedido ou homologado judicialmente ou caso 
apresentem Certidão, emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 
12.3.3. Empresas optantes pelo simples Nacional deverão apresentar declaração conforme Instrução Normativa 
RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012 de acordo com art. 6°. 
 
12.4. Qualificação Técnica: 
12.4.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, 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 satisfatoriamente objetos similares e compatíveis com o que é exigido neste instrumento. O 
mesmo deverá ser encaminhado 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.  
12.4.1.1. 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.  
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12.4.1.2.  Não serão aceitos atestados emitidos pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo 
empresarial. 
12.4.1.3. O SENAC/AL poderá realizar diligências ou visita técnica, a fim de complementar informações ou 
comprovar a veracidade do (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentados pela licitante, quando, poderá 
ser requerida cópia do contrato, notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove inequivocadamente 
que foi realizado o fornecimento. 
 
12.5. Declarações: 
12.5.1. Declaração de aceitação do edital, em papel timbrado da licitante, declarando ter tomado conhecimento e 

examinado, cuidadosamente, os documentos desta Licitação e de ter integralmente compreendido e aceito as 

condições estabelecidas para a contratação do objeto desta Licitação, conforme modelo Anexo IV. 

12.5.2. Declaração que a LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender às disposições da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, e autorizam o Senac/AL a coletar, 

tratar e compartilhar os dados pessoais de seus representantes, para o fim exclusivo de viabilizar o presente 

procedimento licitatório e a futura execução do objeto contratado (Declaração de Consentimento e Ratificação 

das Proteções e Tratamento de Dados – Anexo V). 

 
12.6. OBSERVAÇÕES: 
12.6.1. 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. 
12.6.2. Em caso de desistência ou pedido de desclassificação, o licitante deverá encaminhar a solicitação 
formalmente, acompanhado da fundamentação, em papel timbrado da empresa e assinado pelo representante 
legal.  
12.6.3. Para fins deste procedimento licitatório, serão aceitas como certidões negativas de débitos as certidões 
positivas com efeito de negativas. 
12.6.4. 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. 
 

13.  DOS RECURSOS 
13.1. 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. 
13.2. 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), interpor seu recurso, por escrito e devidamente fundamentado, à autoridade competente 
para o julgamento. 
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13.3. 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 dar prosseguimento ao procedimento de adjudicação e homologação do objeto da 
licitação à licitante declarada vencedora do certame. 
13.4. Para efeito do disposto no subitem anterior, manifestação imediata é aquela apresentada pela licitante nos 
primeiros 60 (sessenta) minutos depois de declarada a vencedora do certame; e manifestação motivada é a 
descrição sucinta e clara do fato motivador do recurso a ser interposto. 
13.5. O recurso dependerá de manifestação imediata, na forma do subitem anterior, e motivada da licitante, 
após a sessão pública, em campo próprio do sistema, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 
concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção 
manifestada, a licitante deverá encaminhar as suas razões por meio eletrônico, via Internet, para o endereço 
cpl@al.senac.br, em nome da CPL, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vistas imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Ainda, o recurso 
deverá estar devidamente assinado por pessoa com poderes para tal e acompanhado, obrigatoriamente, dos 
documentos constantes do subitem 12.1.5 do presente Edital, para os devidos fins. 
13.6. Não será aceito o recurso cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de 
recorrer. 
13.7. Contra-arrazoado ou não o recurso porventura interposto, a Comissão Permanente 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.   
13.8. Eventuais recursos porventura interpostos em desconformidade com os prazos e condições estabelecidas 
no presente Edital não serão conhecidos. 
13.9. O eventual provimento de recurso pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
13.10.  O recurso eventualmente interposto contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que declarar 
a licitante vencedora do certame terá efeito suspensivo. 
13.11.  Os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela licitante não serão conhecidos. 
13.12.  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/). 
13.13.  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 
 

14.  DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento se dará, preferencialmente, por meio de boleto bancário, a partir da entrega dos materiais 
e o recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela vencedora após atestado pelo setor competente, de acordo com as 
condições e preços pactuados. 
14.2. Encontrando-se a documentação de acordo com o recebimento dos materiais devidamente aceitos e 
validados pelo setor de almoxarifado, este terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para provisionamento de 

http://www.al.senac.br/licitacao/
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pagamento, que será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caindo esse em sábado, domingo ou feriado 
o pagamento será realizado no próximo dia útil. 
14.3. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na Sede Administrativa do SENAC/AL, localizada na 
Rua Doutor Antônio Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió, CEP:57035-190. 
14.4. Os pagamentos decorrentes da Ata de Registro de Preço, somente serão efetuados em nome da 
LICITANTE VENCEDORA; 
14.4.1.  Em hipótese alguma, o SENAC/AL aceitará nota fiscal ou outro documento relativo ao fornecimento dos 
materiais, emitidos em nome de outra empresa que não a LICITANTE VENCEDORA; 
14.5. 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 a 
LICITANTE VENCEDORA para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 
 

15. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser renovado, até o limite máximo de 60 meses, 
sendo de comum acordo entre as partes, desde que a pesquisa prévia de preço demonstre a vantajosidade para 
o SENAC/AL, satisfeitas as demais condições do respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 
15.1.1. Prorrogada a Ata de Registro de Preços, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, 
inclusive quantitativos. 
 

16.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES NO PREGÃO 
16.1. Comete infração administrativa, a licitante que: 
16.1.1. Apresentar documentação falsa; 
16.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.1.3. Não mantiver a proposta; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 
16.2. A licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da 
licitante; 
16.2.2. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer 
das hipóteses previstas como infração administrativa da Ata de Registro de Preço. 
16.3. As sanções, bem como a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
16.3.1. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pelo SENAC/AL, a licitante poderá ficar isenta das sanções ou penalidades 
mencionadas. 
 
16.4. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
16.4.1. As sanções e penalidades por falha na execução da Ata de Registro de Preço ou de inexecução parcial 
ou total do objeto são as estabelecidas na Cláusula Décima Segunda do Anexo VI – Minuta da Ata de Registro 
de Preço. 
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17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 
17.1. Solicitações de esclarecimentos relacionados com este Edital deverão ser enviadas à Comissão 
Permanente de Licitação, informando-se o número do pregão, será recebido, impreterivelmente, até às 17h do 
terceiro dia útil à data da abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte 
endereço: cpl@al.senac.br. 
17.2.  Solicitações de impugnações relacionadas ao Edital deverão ser enviadas à Comissão Permanente de 
Licitação, informando-se o número do pregão, será recebido, impreterivelmente, até às 17h do segundo dia útil à 
data da abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte endereço: 
cpl@al.senac.br. 
17.2.1. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não 
sejam por ela recebidos dentro do prazo estipulado nos subitens 18.1 e 18.2 acima, em virtude de possíveis 
problemas no servidor ou navegador, tanto do SENAC/AL quanto do remetente da mensagem. 
17.2.2. Não havendo solicitações de esclarecimentos/impugnações nos prazos previstos nos itens 18.1 e 18.2 
acima, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 
apresentação de documentos e proposta, não cabendo as licitantes o direito a qualquer reclamação posterior. 
17.2.3. Os pedidos de esclarecimentos/impugnações apresentados à Comissão Permanente de Licitação do 
SENAC/AL, após os prazos estipulados, serão recebidos como mera informação. 
17.3. Os esclarecimentos e resultados das impugnações serão enviados, via e-mail, aos solicitantes e 
divulgados na página eletrônica do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br),  no site do SENAC/AL 
(http://www.al.senac.br/licitacoes/). 
17.4. As licitantes deverão acessar diariamente os sites citados no item 18.3 para conferência das respostas 
dos esclarecimentos, resultados das impugnações, recursos e demais informações adicionais e/ou alterações 
que possam vir a ocorrer. Não será respondido nenhum questionamento em caráter informal. 
 

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
18.1. As empresas ao participarem da presente licitação, estão cientes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, e autorizam o SENAC/AL a coletar, tratar e compartilhar 
os dados pessoais de seus representantes, para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento licitatório e 
a futura execução do objeto contratado, observando-se as exceções previstas no art. 11, II da LGPD. 
18.2. Fica autorizada a coleta, o tratamento e o compartilhamento do nome completo, cópias e números de 
identidade e CPF dos representantes das licitantes, eventuais dados pessoais incluídos em contrato social, 
estatuto ou documento equivalente, bem como na carta de apresentação de proposta, carta de credenciamento, 
aceite e declaração de que não emprega menor, enquanto for necessário ao atingimento da finalidade a seguir 
exposta; 
18.3. A coleta, tratamento e compartilhamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar o 
presente procedimento licitatório e a futura execução do objeto contratado; 
18.4. Os dados pessoais coletados, serão compartilhados quando da necessidade de vistas aos autos do 
processo, que é público e, portanto, acessível a todo interessado, por ocasiões de sessões presenciais e 
sobretudo quando da realização de sessões virtuais, nas quais os participantes analisarão os documentos de 
credenciamento propostas de preços e habilitação no formato digital. 
18.5. As licitantes se comprometem a se manter devidamente adequadas para o cumprimento integral dos 
termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, devendo 
apresentar a correspondente declaração de adequação devidamente assinada pelo controlador, sob pena de 
inabilitação (Anexo V – Declaração de Consentimento e Ratificação de Tratamento de Dados). 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.al.senac.br/licitacoes/
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18.6.  O SENAC/AL se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados 
coletados ou tratados de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos dados e à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar 
risco ou dano relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 
18.7. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e documentos 
por elas apresentados juntamente com suas propostas. 
18.8. Os titulares dos dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD, a 
qualquer momento e mediante requisição: I - Confirmação da existência de tratamento; II - Acesso aos dados; III - 
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de 
dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V - 
Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com 
a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - Eliminação dos 
dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 
13.709; VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados; VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; IX - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 
Em razão da necessidade legal de prestação de contas pelo SENAC/AL, a documentação contida no processo 
de licitação, será mantida pelo tempo necessário para a devida fiscalização. 
18.9. As licitantes deverão estar preparadas para adequações dos serviços à Lei Geral de Proteção de dados 
– LGPD.  
 

19. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
19.1. Este Edital observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, 
inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material, 
bem como normas ambientais que procederá no fornecimento. 
19.2. Os produtos especificados no Termo de Referência deverão estar de acordo com as normas ambientas 
prevendo, no que se aplicar: 
19.3. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
19.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares. 
19.5. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento. 
19.6. Que os bens não conheçam substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDES) 
19.7. Que sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 
19.8. Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
19.9. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos. 
19.10. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; 



 

Página 14 de 41 

 

19.11. Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2 de agosto 
de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar 
sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigos. 
19.12. Observar o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual prevê que os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. As licitantes deverão examinar, cuidadosamente, todos os termos e condições deste Edital de Licitação e 
seus Anexos, a fim de se certificarem do seu inteiro teor, objetivando o correto e pleno cumprimento de seus 
termos. 
20.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, eximindo o 
SENAC/AL de qualquer possível atribuição de responsabilidade nesse particular, seja a que título for. 
20.3. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e 
documentos por elas apresentados juntamente com suas propostas. 
20.4. Após a apresentação da (s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) (DE PREÇOS) escrita(s), não cabe 
desistência pela(s) respectiva(s) licitante(s), salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e que 
venha ser aceito pelo SENAC/AL. 
20.4.1. Em caso de desistência da licitante vencedora quando este não assinar a Ata de Registro de Preço, ou 
ainda, quando não cumprir as condições estabelecidas no Edital, a licitante classificada em 2º (segundo) lugar 
poderá ser convocada, a critério do SENAC/AL para execução do objeto da Ata de Registro de Preço, 
procedendo-se da mesma forma em relação as demais licitantes remanescentes, por ordem de classificação, 
convocados pelo mesmo motivo constante neste item. 
20.4.2. No caso de convocação de licitante classificada a partir do 2º (segundo) lugar, obedecida à ordem 
sequencial e após o aceite do valor ofertado, deverá o mesmo assinar a Ata de Registro de Preço, nos termos 
previstos neste Edital. 
20.5. A Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior competente poderá em qualquer fase da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, 
vedada, no entanto, a inclusão posterior de documentos ou informações em desacordo com as condições e 
prazos estabelecidos para tal no respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 
20.6. Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo critério da CPL, 
e que não causem prejuízo ao SENAC/AL e aos Licitantes, poderão ser relevadas. 
20.7. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da Sessão Pública do Pregão. 
20.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela CPL, com base na legislação vigente. 
20.9. Os prazos estabelecidos no presente Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dias de 
funcionamento/expediente do SENAC/AL. 
20.10. 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 da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente), sem que de 
tais atos caibam quaisquer possíveis direitos às licitantes, seja a que título for. 
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20.11. Os documentos relacionados com a presente licitação (Instrumento Convocatório e seus Anexos) são 
complementares entre si e assim devem ser considerados, mesmo quando um detalhe for mencionado em um 
documento e, eventualmente, omitido em outro. 
20.12. 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 11h00min e das 13h00min às 
15h00min, dos dias úteis de expediente do SENAC/AL, no Setor de Licitações, localizada na Rua Antônio 
Cansanção, n.º 465, bairro: Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-190. 
20.13. 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. 
 

21. ANEXOS 
21.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes documentos: 
21.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 
21.1.2. Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial; 
21.1.3. Anexo III – Modelo de Termo de Aceite Definitivo; 
21.1.4. Anexo IV – Aceitação das Condições do Edital; 
21.1.5. Anexo V – Declaração de Consentimento e Ratificação de Tratamento de Dados; 
21.1.6. Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço. 

 
Maceió/AL, 02 de setembro 2022. 

 
 

ALEXANDRE CRIVELLARO DE PINHO TAVARES  
Interventor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Regional Alagoas 

 
 
 

DANIELLE LORDELLO MALVAR HERMIDA 
Diretora Regional Interina  
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                                                 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

ITEM LOTE 01    QTE 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

 
01 

PROJETOR 

Características: 

 
Tecnologia 3LCD de 3 chips; 

Brilho: 3800 ANSI Lumens ou superior em luz colorida; Taxa de contraste: 

16.000:1; 

Taxa de proporção: 16:10; Resolução nativa: 

WXGA; 

Sincronização automática até: UXGA (1.600 x 1.200); Correção de keystone 

vertical: Manual +30°/-30°; Lentes do projetor: F-Stop: F/1,49 - 1,72; 

Lente de projeção tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual); 

Comprimento do foco, f = 16,9mm - 20,28 mm; Taxa de projeção: 1,30 

(amplo) - 1,56 (tele); Zoom: 1 - 1.2 ; 

Vida útil da lâmpada: Até 8.000 horas no Modo normal, 17.000 horas 

(Eco); 

Fonte de alimentação: 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz com entrada PFC; 

Consumo de energia: Consumo de energia: 100V-120V: 345 

(normal) - 235 (Eco) 

220V-240V: 327 (normal) - 225 (Eco) 

Saída de ruído: Modo normal: Ruído do ventilador: 28 dB / 37 dB típico; 

Áudio multimídia: Mono: 5W x 1; 

Modo de projeção: Projeção frontal - desktop (Padrão), Projeção traseira – 

desktop, Projeção frontal - montagem no teto, Projeção traseira - montagem no 

teto; 

Painel LCD: 0,59 polegadas (C2 Fine); 

Método de projeção: Matriz ativa TFT de polisilício 

50   
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Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 

Plug 'n Play USB: Projector is compatible with PC and Mac® computers; 

Processamento de cor: 10 bit; Reprodução de cor: Até 1 

bilhão de cores; 

Temperatura de uso: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F); Dimensões: 302 mm x 

87 mm x 249 mm (largura x altura x profundidade); 

Peso: 2,7 Kg; 

Segurança: Kensington Lock, Trava de segurança; Distância de 

projeção: 33" to 320" (0.91 to 9.07 m); Ângulo de operação: Right / Left: 

±30 degrees Upper / Lower: ±15 degrees; 

Dimensões do Projetor: Dimensões incluindo os pés: 11.8" x 9.8 x 3.6" 

(W x D x H); 

Dimensões excluindo os pés: 11.6" x 10.2" x 3.4" (W x D x H); 

Desempenho do monitor: NTSC: 480 lines PAL: 576 lines; 

(Depends on observation of the multi-burst pattern) Avançada 

conectividade de rede: 

RJ-45 permite a gestão remota de projetores conectados em rede e 

apresentações por meio da rede; 

 

 
Conexões Mínimas de Entrada: 

Saída de computador: 1 D-sub de 15 pinos; Entrada de 

computador: x2 D-sub de 15 pinos; 

Entrada e vídeo: 1 tomada RCA amarela para sinal CVBS (vídeo 

composto); 

Entrada USB: 1 USB-A secundário para Modo Wireless; 

Entrada USB: 1 USB-B secundário para atualização de firmware e 

suporte remoto; 

Entrada de áudio: Analógica: 2 mini tomada de fone 

estéreo de 3,5 mm; 
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Saída de áudio: Variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; 

Entrada HDMI: 2 HDMI; 

Entrada de vídeo composto: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / 

PAL60 / SECAM; 

Entrada de vídeo componente para VGA 2 D-sub 15 pin: 480i/p, 576i/p, 

720 p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz); 

Entrada HDMI: 480i/p, 576i/p, 7201080 p; RS-232C x 1; 

Áudio entrada RCA branco x 1, vermelho x 1; RJ45 x 1; 

Módulo sem fio Integrado. 

. 

Controle remoto: 

Características: 

A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode, Auto, MHL Menu, Volume 

 
Características ecológicas: 

RoHS compliant; Recyclable 

product7; 

 
Itens inclusos mínimos: 

1 (uma) Maleta, mochila ou algo semelhante para que o equipamento 

possa ser transportado com segurança; 

1 (um) Cabo de Alimentação; 

1 (um) Cabo de Computador VGA; 1 (um) Manual do 

Usuário; 

1 (uma) Lâmpada Reserva para o Equipamento; 1 (um) Controle 

remoto; 

 
Certificações e Declarações: 

Deverá ser apresentado na proposta técnica o catálogo ou folder técnico 

do equipamento ofertado; A   proponente   deverá   apresentar   

declaração   do 

fabricante ou sua representante legal no Brasil, 
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 específica para este processo licitatório, em papel timbrado, declarando 

que a mesma possui credenciamento do fabricante para fornecimento 

do produto; 

O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas 

credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no Estado de 

Alagoas. O documento deve ser incluído na proposta técnica. 

 
Garantia: 

Projetor: 36 Meses on-site, Lâmpada: 36 Meses; 

O equipamento proposto deverá possuir garantia do FABRICANTE de 

no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o projetor e 90 (noventa) dias 

para a lâmpada com reposição de peças e mão de obra. Deverá ser 

comprovada na proposta técnica por meio de declaração do fabricante; 

   

 

 
02 

PROJETOR LASER 

Características: 

Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Método de projeção: 

Frontal, traseira, montada no teto; 

LCD Screen: 0.62 polegadas (C2 Fine); 

Brilho de cor - Saída de luz de cor: 4500 lumens ou superior; 

Brilho de branco - Saída de luz branca: 4500 lumens ou superior; 

Resolução nativa: Full HD 1080p; 

Duração da lâmpada: 20.000 (Normal) / 30.000 (Eco); Razão de contraste: 

Até 2.500.000:1 

Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores; Lente de projeção do 

tipo: Zoom / Focus; Número do comprimento de foco: 1.49 - 1.77; 

Comprimento do foco: 18.0mm - 29,2mm; Razão de zoom: '1 - 

1.62; 

Correção de Keystone: +/-30% to +/-30%; 

 
02 
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 Horizontal: -30% to +30% (V Center) (Motorizado) 

*Com lente standard; 

Método de projeção: Matriz ativa TFT de polisilício; 

Número de pixels: 1.049.088 pixels (1366 x 768) x 3; 

Relação de aspecto: 16:9; 

Alto-falante monaural: 16W x 1; Ruído 

do ventilador: 27 dB/36 dB; Relação de 

tiro: 1,33 - 2,16; 

Tamanho da imagem: 40" a 500" (114 cm a 1461 cm); 

Distância de projeção para imagem padrão: 60" 1,72 m; 

Quick Corner: Sim; 

Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C; Dimensões: (L x 

P x A) 325 mm x 90 mm x 299 mm; Peso: 4,1 kg; 

Segurança Trava Kensington® barra de segurança; 

Avançada conectividade de rede: 

RJ-45 permite a gestão remota de projetores conectados 

em rede e apresentações por meio da rede; 

 
Conectividade padrão: 

D-sub 15pin - Entrada do computador x2; RCA 

Video In (amarelo x 1) x1; 

HDMI® x2; 

D-sub 15pin - Saída do computador x2; 

Áudio entrada RCA (branco x 1, vermelho x1) x1; 

Stereo mini - Entrada x2; 

Stereo mini - Saída x1; 

RS-232C x1; 

USB Tipo A (para módulo sem fio) x1; USB 

Tipo B x1; 

RJ45 x1; 

Módulo sem fio Integrado; 

Wi-Fi Certified™ Miracast® Sim; 
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 Tensão de fonte de alimentação 100 V AC-240 V AC 

+/- 10%, 50/60 Hz; 

Tipo de fonte de iluminação Diodo Laser; 

Vida útil da fonte de iluminação Normal: 20.000 horas/ 

Estendido: 30.000 horas; 

Consumo de energia 100 V - 120 V: 265 (normal) - 201 

(eco)/220V - 240V: 254 (normal) - 193 (eco); 

 
Itens Inclusos Mínimos: 

1 (um) Projetor Incluso; 

1 (um) Controle remoto incluso; 

1 (um par) Pilhas do Controle Remoto AA x2; 

1 (um) Cabo de alimentação 1,8 m (1 unidade); 1 (um) 
Cabo HDMI® x1; 
1 (uma) Lâmpada Reserva para o Equipamento; 1 (um) 
Filtro de ar V13H134A60; 
 

Características ecológicas: 
Compatível com RoHS; 
Produto reciclável; 
Chips 3LCD que economizam energia; 
Baixo consumo de energia, de 0,3 W em 
modo de espera; 

Desenvolvidos para fácil reciclagem; 

 
Certificações e Declarações: 

Deverá ser apresentado na proposta técnica o catálogo ou 

folder técnico do equipamento ofertado; A proponente deverá 

apresentar declaração do fabricante ou sua representante 

legal no Brasil, específica para este processo licitatório, em 

papel timbrado, declarando que a mesma possui 

credenciamento do fabricante para fornecimento do produto; 

O fabricante do equipamento deverá informar as 

assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar 

o serviço de garantia no Estado de Alagoas. O documento 

deve ser incluído na proposta técnica. 
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 Garantia: 

Projetor: 36 Meses on-site, Lâmpada: 36 Meses; 

O equipamento proposto deverá possuir garantia do 

FABRICANTE de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o 

projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada com reposição 

de peças e mão de obra. Deverá ser comprovada na 

proposta técnica por meio de declaração do fabricante; 

   

 
    VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ _________ (___________________________________________). 
 

2. MODELO DE REFERÊNCIA 
 
2.1. Serão admitidos itens similares ou superiores aos indicados como modelo de referência nas 

especificações técnicas, em conformidade com o Acórdão 113/2016 do TCU. 

 
3. AMOSTRA 
 
3.1. A Comissão poderá, a seu critério, e dependendo do objeto a ser fornecido, requerer da licitante mais 

bem classificada o envio de amostra (s) do (s) itens (s) objeto desta licitação, na forma estabelecida neste 

instrumento, para avaliação de conformidade com a descrição técnica e/ou no caso de informações adicionais e 

quaisquer outros elementos elucidativos, referentes aos produtos cotados. 

 
3.2. As amostras solicitadas deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da solicitação da Comissão Permanente de Licitação do SENAC/AL, no seguinte endereço: 

 
3.2.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC/AL – SETOR DE LICITAÇÕES: Rua Dr. Antônio 

Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-260, de Segunda a Sexta-feira, das 09:00h às 

16:00h. 

 
3.3. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome da licitante, número da licitação e 

do item (ns) /lote (s) a que se referem. 

 
3.4. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, não a disponibilizar no prazo 

estabelecido, se recusar a apresentá-la ou cuja amostra não atenda às exigências deste instrumento e seus 

Anexos, sendo convocadas por ordem de classificação às demais participantes do processo licitatório. 

 
3.5. As amostras somente serão devolvidas aos licitantes após a homologação do resultado da licitação. 
 
3.6. O ato de apresentação e retirada das amostras solicitadas não implicará em ônus para o Senac. 
 



 

Página 23 de 41 

 

3.7. Caberá exclusivamente à licitante a iniciativa de reaver sua amostra. 
 
3.8. Caberá exclusivamente à licitante arcar com os custos pelo envio e devolução das amostras. 
 
3.9. As amostras não retiradas no prazo de 30 (trinta) dias contados da homologação do resultado da 
licitação serão consideradas abandonadas, cabendo ao SENAC/AL dar-lhes uma destinação adequada. 
 
4. PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1. O prazo de entrega deverá ser em até 40 dias corridos contados a partir do recebimento do pedido de 
compras. 
 
4.2. A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC – 
SETOR DE ALMOXARIFADO: Rua Dr. Antônio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-190, 
horário das 08:00hs as 12:00hs. 
 
4.3. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá 
encaminhar ao SENAC/AL solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do 
não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega. 
 
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo SENAC/AL, informando à empresa da decisão 
proferida. 
 
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o 
fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega. 
 
5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 
5.1. O material será recebido provisoriamente, para efeito de verificação da quantidade e da conformidade 
dos produtos com a especificação, respeitados os prazos de entrega previstos neste instrumento; 
 
5.2. O recebimento definitivo de cada solicitação será feito após a verificação da conformidade e quantidade 
dos produtos e consequente aceitação, no prazo máximo de 8 (oito) dias do recebimento provisório; 
 
5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste instrumento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 7 (sete) dias úteis, a 
contar da notificação da CONTRATADA.
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6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
6.1. Indicação dos preços unitários e totais de cada item, e valor total global da proposta, em reais, 

expressos em algarismo, assim como marca e modelo do fabricante devidamente comprovadas através de 

catálogos ilustrativos; 

 
6.2. Obrigatoriamente, o licitante deverá anexar à proposta, o Catálogo/ Folder técnico original do 

fabricante e também o Datasheet ou endereço eletrônico do mesmo, em língua portuguesa, ou em caso de 

equipamento importado o original acompanhado de tradução, comprovando todas as características técnicas 

dos produtos propostos e, no documento, fazer a indicação do item a que se refere. 

 
7. GARANTIA 

 
7.1. O licitante deverá declarar que prestará garantia contra defeitos de fabricação e reposição de 

peças para os equipamentos pelo prazo de no mínimo 03 (três) anos, na modalidade ON SITE, para qualquer 

componente, com início após a entrega dos mesmos. 

 

7.2. Caso haja necessidade de abertura dos compartimentos durante o prazo de garantia, o 

CONTRATANTE solicitará à contratada autorização prévia para realização do procedimento; 

 
7.3. O equipamento deverá ser fornecido diretamente pelo fabricante ou distribuidores exclusivos ou 

revendedores autorizados pelo mesmo no país, se houver. Não será aceita “importação paralela”, ou seja, 

em desacordo com o disposto no artigo 132, inciso III, da Lei nº 9279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) – 

inserção no mercado nacional pelo fabricante/detentor da marca ou com seu consentimento; 

 
7.4. O proponente deverá apresentar material impresso ou indicar a URL do fabricante que permita 

comprovar as especificações técnicas do equipamento ofertado, bem como apresentar 

certificação/declaração ou documento equivalente que demonstre que o fabricante do equipamento colabora 

para a sustentabilidade ambiental na produção de seus equipamentos. Eventual substituição de peças em 

garantia não poderá gerar ônus para o SENAC/AL. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou 

substituído fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia. 

 
8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
8.1. A empresa fornecedora do equipamento (ou o fabricante) deverá prover assistência técnica on-site 

em todo estado do Alagoas, o que deverá ser comprovado pela por meio de declaração ou indicação de URL 

do fabricante juntamente com sua Proposta de Preços; 

 
8.2. Modalidade de atendimento a chamadas: 8 X 5 (8 horas por dia, 5 dias por semana), em dias úteis; 
 
8.3. Caso o conserto não seja realizado no prazo previsto, o fornecedor deverá disponibilizar um 

equipamento de qualidade similar ou superior até a devolução do equipamento original. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

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 produtos que constituem o 
objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições: 
 
1. OBJETO: eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de projetores, para uso em todo 

Regional de Alagoas, sob demanda, tipo menor preço por lote, conforme especificações constantes do 
anexo I deste edital. 
 

2. DESCRITIVOS: 
 

- XXXXXXXXXXXXXX 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  
MARCA/ 
MODELO 

QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
 
 

       

VALOR TOTAL   

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________________(extenso)____________________. 
 
3. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: máximo de 40 (quarenta) dias corridos. 
 
O prazo de entrega dos equipamentos propostos será de 
__________(________extenso_______________________) dias corridos, contados da data do competente 
instrumento da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente (Autorização de Fornecimento) . 
 
4. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:  
Se vencedora, na qualidade de representante legal da licitante, assinará a Ata de Registro de Preço ou 
documento equivalente a pessoa abaixo indicada:  
Sr(a): ____________________________ 
Nacionalidade: _____________________ 
Estado civil: _______________________ 
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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 019/2022 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 produtos 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 2022. 
 

____________________________________________ 
(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. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO III  
MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 

 
(Para uso do SENAC/AL quando da entrega dos produtos se atendidas todas as condições do Edital). 

 
 
 Considerando que não existem pendências relativas à quantidade e qualidade dos produtos e, que 
constituem o objeto do instrumento da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente nº __________, 
fornecidos pela empresa _____________________, objeto da(s) Nota(s) Fiscal(is) nº(s) ____________, 
referentes ao Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2022 aceitamo-los em caráter definitivo, para os devidos fins.  
 
 

Maceió/AL, ______ de _________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

SENAC/AL 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 
 

ANEXO IV  

 ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

A empresa.............................................................................................., inscrita no CNPJ 

................................................., representada por ............................................................., declara, para os 

devidos fins, que tomou conhecimento e examinou, cuidadosamente, o Edital e os respectivos anexos do 

Pregão Eletrônico 019/2022 do Senac – Regional Alagoas, para contratação do objeto desta licitação e de ter 

integralmente compreendido e aceito as condições nele estabelecidas. 

 

 Declara ainda que: 

 

1. Não se encontra em processo de dissolução. 

 

2. Não foi punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Sistema “S”. 

 

3. Não figura como sociedade integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, desde que, em diligências, se comprove o conluio entre eles com intuito 

de frustrar a competitividade do certame. 

 

4. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

5. 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. 

 

6. 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, 
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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. 

 

 

 

Maceió/AL, ........... de ................................... de 2022. 

 

 

____________________________________________  

(nome do representante legal/contratual da empresa)  

 

 

OBSERVAÇÃO: 

Este documento deverá ser obrigatoriamente preenchido em papel timbrado da licitante e estar devidamente 

assinado por seu representante legal. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PROJETORES, PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E RATIFICAÇÃO DAS PROTEÇÕES E 

TRATAMENTO DE DADOS 
 
 

À 
Comissão de Licitação 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2022 
 
 
 
 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 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá 
suas práticas em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, e autorizam o SENAC/AL a coletar, tratar e 
compartilhar os dados pessoais de seus representantes e demais documentos necessários, para o fim 
exclusivo de viabilizar o presente procedimento licitatório e a futura execução do objeto FORNECEDOR, 
ratificando os termos de tratamentos previstos em edital. 

 
 

 
 
 
 

Local, data. 
______________________________ 

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

 
______________________________ 

DPO DA LICITANTE 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROJETORES, 
PARA USO EM TODO REGIONAL DE ALAGOAS, SOB DEMANDA, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO VI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX 

ARP/2022/000/000 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, Administração Regional no Estado de Alagoas 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 03.692.424/0001-52,  com sede na Rua 
Doutor Antônio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió – AL, CEP: 57035-190, legalmente representado pelo 
Interventor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Regional Alagoas, Sr. ALEXANDRE CRIVELLARO DE 
PINHO TAVARES, inscrito no CPF sob o nº XXXXX doravante designado SENAC EM ALAGOAS, nos termos da 
conforme Resolução Senac nº 1.198/2022 e demais normas aplicáveis, em face do julgamento da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para registro de preços, resolve registrar o preço ofertado pelo fornecedor 
abaixo informado, de acordo com a classificação por ele alcançada, para fornecimento, sob demanda, de Projetores, 
conforme especificações constantes no edital e seus anexos, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que 
se seguem: 
 
FORNECEDOR: XXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, com sede na XXXXX, XXXXX/XX, legalmente 
representado pelo Sr. XXXXXX (CPF: XXXXX e CI: XXXXXX, expedida pela SSP/XX). 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preço fornecimento de projetores, para uso em todo 
Regional de Alagoas, sob demanda, conforme descrição no ANEXO I e de acordo com as condições descritas no 
Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/XXXX, partes integrantes desta ATA, independentemente de qualquer transcrição; 
1.2 A despesa proveniente do custo desta Ata de Registro de Preço ocorrerá por conta do grupo de cotação: 
EQUIP. PROCESS. DADOS (070). 
1.3 Durante a vigência da Ata de Registro, não existe a obrigatoriedade, por parte do SENAC/AL, em adquirir os 
equipamentos objeto desta ATA, e caso opte por fazê-lo, não está vinculado a quantidades mínimas ou máximas. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O valor da presente Ata de Registro de Preço é de R$ XXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 
conforme discriminado no ANEXO I; 
2.2 O fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os tributos estabelecidos na presente ARP; 
2.3 O pagamento será efetivado após a apresentação da Nota Fiscal e validação de recebimento por parte do 
almoxarifado e se dará, preferencialmente, por meio do boleto bancário. 
2.4. A nota fiscal apenas será liberada para pagamento depois de aprovada pelo gestor da Ata e o setor de 
almoxarifado, onde a mesma deve ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, 
devolvidas ao FORNECEDOR para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 
2.5. Encontrando-se a documentação de acordo com o recebimento dos produtos, devidamente aceitos e validados 
pelo setor de almoxarifado, este terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para provisionamento de pagamento, que será 
realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caindo esse em sábado, domingo ou feriado o pagamento será realizado 
no próximo dia útil. 
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2.6. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da Ata de Registro de Preço, somente serão efetuados em 
nome do FORNECEDOR.  
2.7. Em hipótese alguma, o SENAC/AL aceitará nota fiscal ou outro documento relativo ao fornecimento dos 
equipamentos, emitidos em nome de outra empresa que não o FORNECEDOR; 
2.8. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na Sede Administrativa do SENAC/AL, localizada na Rua 
Doutor Antônio Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió, CEP:57035-190. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO 

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. 
3.1.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do fornecedor e a 

retribuição do SENAC/AL para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial ajustado, o SENAC/AL entendendo como existente fundamentação devida no requerimento, 

realizará pesquisa de mercado para analisar a economicidade da alteração e, constatada necessidade de reequilíbrio, 

procederá as alterações de valores até o valor máximo da média de mercado. 

3.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual que implique no desequilíbrio do presente 

negócio jurídico, deverá o FORNECEDOR comunicar ao SENAC/AL, acompanhado dos documentos hábeis que 

justifiquem legalmente a necessidade do reequilíbrio. 

3.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir o 
compromisso, o SENAC/AL poderá: 
3.3.1. Liberar o FORNECEDOR 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 
3.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
3.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o SENAC/AL 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 será através dos endereços XXXXXXXXXXX ou ainda pelo telefone 
XXXXXXXXXXX, do SENAC/AL, e pelos endereços XXXXXXXX, ou ainda pelo telefone XXXXXXXXXXXX, do 
FORNECEDOR. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SENAC ALAGOAS 

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Fornecedor, de acordo com a Ata de Registro de 
Preços e os termos de sua proposta; 
5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 
colaboradores do FORNECEDOR; 
5.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente formalizada 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 FORNECEDOR que estejam em conformidade com as especificações 
constantes no Anexo I. 
5.5. Recusar ou devolver com a devida justificativa, qualquer equipamento entregue distinto das especificações 
constantes no Anexo I ou que não apresentarem condições para uso. 
5.6. Notificar o FORNECEDOR por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela 
propostas sejam as mais adequadas; 

mailto:gpalmoxarifado@al.senac.br
mailto:XXXXXXXX
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5.7. Comunicar previamente ao FORNECEDOR, qualquer modificação ou criação de novas normas e 
procedimentos a serem observados no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preço. 
5.8. Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, 
sendo liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela entidade. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1. O fornecedor obriga-se ao cumprimento dos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, 
quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, bem como as demais despesas que vier a 
possuir no tocante a entrega do objeto. 
6.2. Possuir e-mail para recebimento da Solicitação de Fornecimento. 
6.3. O FORNECEDOR fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos equipamentos, os quais não 
terão nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese; 
6.4. Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de 
fornecimento constantes no Edital; 
6.5. O FORNECEDOR ficará obrigado a substituir os materiais que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o SENAC/AL; 
6.6. O FORNECEDOR deverá garantir a qualidade dos equipamentos a serem fornecidos, devendo ser estritamente 
observado os prazos de garantia dos mesmos; 
6.7. 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; 
6.8. Responder por quaisquer possíveis ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativos aos produtos 
fornecidos; 
6.9. Incluir no valor proposto para os produtos 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; 
6.10. Tomar todos os cuidados por ocasião dos procedimentos de entrega dos equipamentos (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 equipamentos 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; 
6.11. Fornecer toda e qualquer instrução e/ou manuais de uso relativos aos equipamentos, que se fizerem 
convenientes ou necessários, em especial quanto ao seu manuseio e conservação/manutenção; 
6.12. Manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições que ensejaram sua habilitação 
e qualificação no respectivo procedimento licitatório; 
6.13. Permanecer devidamente atualizado e regular perante todos os órgãos públicos, privados e/ou entidade afins, 
bem como em relação às disposições legais vigentes. 
6.14. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa 
protocolada no SENAC/AL, dirigida à autoridade competente, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data prevista a entrega 
do equipamento; 
6.15. É vedado ao FORNECEDOR transferir a terceiros direitos ou créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços 
ou documento equivalente; 
6.16. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado de qualquer natureza ou 
negociação de títulos com instituições financeiras. 
 

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

7.1. Para a ATA DE REGISTO DE PREÇO, ficam designados: 
7.2. GESTOR titular o (a) Sr. (a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto (a) o (a) Sr. (a). XXXXXXXXXXXX; 
7.3. FISCAL TÉCNICO titular Sr. (a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto(a) o Sr. XXXXXXXXXXXX; 
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7.4. FISCAL ADMINISTRATIVO titular Sr.(a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto(a)  Sr. (a). XXXXXXXXXXXX, 
cabendo-lhes: 

 

UNIDADE GESTORA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

UNIDADE FISCAL TÉCNICO UNIDADE FISCAL 
ADMINISTRATIVO 

Promover reunião inicial com o 
fornecedor de modo a esclarecer o 
objeto da Ata de Registro de Preços 
e apresentar, formalmente, o fiscal 
da ARP; 

Participar da reunião inicial para 
ajuste de procedimentos de execução 
com o fornecedor; 

Redigir/revisar/propor as ARP 
(algumas cláusulas); 

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

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

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

Tomar providências para aditivos, 
penalizações e rescisões da ARP. 

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. 
8.2. Nenhuma das disposições desta Ata de Registro de Preços poderá ser considerada renunciada ou alterada, 
salvo se for especificamente formalizada por meio de Termo Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou 
descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração da Ata de Registro de Preços e nem induz à 
novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou 
o cumprimento integral da tal obrigação. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO 

9.1. Os equipamentos objeto deste Edital deverão ser entregues na Rua Doutor Antônio Cansanção, 465, Ponta 
Verde, Maceió, CEP:57035-190, ou ainda, em outro endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de 
mudança, de segunda a sexta das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ao encarregado do setor, no 
prazo de 40 (quarenta) dias corridos a contar da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, 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. Recebimento provisório dar-se-á nos casos em que o almoxarifado, ou o FORNECEDOR, encontrem-se 
indisponíveis para a conferência, ou a mesma torne-se inviável naquele momento. Nestes casos, aplicar-se-á o 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde o estoquista dará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO à transportadora no ato do 
recebimento/entrega da mercadoria. 
9.1.2. Recebimento Definitivo no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, para 
verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, devendo o FORNECEDOR substituir os 
materiais defeituosos ou corrigir eventuais faltas no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da 
comunicação enviada pelo SENAC/AL. 
9.1.3. O FORNECEDOR assegurará ao SENAC/AL garantia do objeto entregue pelo período mínimo de 36 (trinta e 
seis) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada com reposição das peças e mão de obra, contados da 
data de sua entrega, salvo se outro a mais vantajoso for assegurado pelo seu fabricante. 
9.1.4. O objeto desta Ata de Registro de Preços deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
9.1.4.1. Ter o selo original do seu fabricante; 
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9.1.4.2. Estar acondicionado em embalagem original do seu fabricante, contendo identificação, na língua portuguesa, 
quanto às características técnicas, indicando, ao menos, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto e 
procedência; 
9.1.4.3. Não será admitido produto recondicionado, reembalado, recarregado ou fabricado por qualquer processo 
semelhante; 
9.1.4.4. Os objetos deverão ser entregues em embalagens limpas e íntegras (sem danos, aberturas indesejáveis, 
amassamento ou ferrugem). 
9.1.5. O FORNECEDOR ao emitir/enviar nota fiscal quando das solicitações de Fornecimento, deverá disponibiliza-la 
por e-mail (gpgmc@al.senac.br) juntamente com arquivo xml. 
9.2. O aceite do objeto licitado pelo SENAC/AL, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor, por vícios de 
quantidade, de qualidade ou técnico dos materiais, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, 
verificadas posteriormente.  
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO E TOLERÂNCIA 

10.1. A presente Ata de Registro de Preço – ARP inadmite expressamente a novação e a não utilização, pelo 
SENAC/AL, de qualquer direito a ele assegurado nesta Ata de Registro de Preços ou na Lei em geral, ou a não 
aplicação de quaisquer das sanções nela previstas, não importará em novações quanto a seus termos, não devendo, 
portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. 

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

11.1. O SENAC/AL não aceitará, sob nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento do objeto do presente 
instrumento; 
11.2. O SENAC/AL não admitirá que haja envolvimento, seja por qualquer natureza, com estranhos e terceiros junto 
ao FORNECEDOR. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. A presente Ata de Registro de Preços, 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 prorrogado, até o limite máximo de 60 
meses, sendo de comum acordo entre as partes, desde que a pesquisa prévia de preço demonstre a vantajosidade para 
o SENAC/AL, satisfeitas as demais condições do respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 
12.2.1. Prorrogada a Ata de Registro de Preços, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive 
quantitativos. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

13.1. Comete infração administrativa, o FORNCEDOR que: 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de 
Preço; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
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 Ata de Registro de Preço; 
13.3. O FORNECEDOR que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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INFRAÇÃO SANÇÃO SANÇÃO EM CASO DE REINCIDÊNCIA 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da ata de registro de 
preço 

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

Fraudar na execução da ARP 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 ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC/AL pelo prazo de 02 (dois) 
anos 

Comportar-se de modo inidôneo 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 ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC/AL 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 ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC/AL pelo prazo de 02 (dois) 
anos 

Não mantiver a proposta ou alterar o 
contrato social sem comunicação ao 
SENAC/AL 

Advertência Impedimento de contratar o SENAC/AL 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 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total da ARP 
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mensal 

Deixar de realizar o pagamento do 
salário dos profissionais envolvidos 
no objeto da Ata de Registro de 
Preços. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total da ARP 

13.4. Respeitados o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, o valor correspondente à multa poderá 
ser descontado das notas fiscais. 
13.4.1. Se porventura os valores das notas fiscais forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a 
importância devida, por meio de depósito ou transferência bancária no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após o 
recebimento da notificação escrita à parte em atraso, na conta bancária a ser informada pelo SENAC/AL. Nesta 
hipótese, após a notificação para pagamento, fica o FORNECEDOR obrigado a comprovar o recolhimento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 
13.4.2.  Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um 
por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento 
com atraso em até 60 (sessenta) dias corridos, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
13.4.3. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o FORNECEDOR de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil, derivada de perdas e danos junto ao SENAC/AL, decorrentes das infrações 
cometidas. 
13.4.4. A efetivação da multa poderá ser deduzida, a critério do SENAC/AL, em pagamentos futuros do fornecimento 
ao FORNECEDOR; 
13.5. A critério do SENAC/AL, 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/AL, observado o princípio da proporcionalidade; 
13.6. O FORNECEDOR 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 EXTINÇÃO 

14.1. A qualquer tempo, por qualquer parte, sem ônus, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 
14.2. Por descumprimento de quaisquer das Cláusulas, independente de ações legais; 
14.3. Em caso de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária e em caso de insolvência do 
FORNECEDOR; 
14.4. O FORNECEDOR 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 SENAC/AL; 
14.7. O cometimento reiterado de faltas na execução desta Ata de Registro de Preço pelo FORNECEDOR; 
14.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do FORNECEDOR que, a juízo do SENAC/AL, 
prejudique a execução da presente Ata de Registro de Preço; 
14.9. Por motivo superveniente que comprometa a perfeita execução da ARP. 
14.9.1. Da falta de cumprimento do fornecedor aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 
13.709, 14 de agosto de 2018; 
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14.9.2. Da falta de cumprimento do fornecedor aos termos das obrigações de sustentabilidade. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA 

15.1. A garantia legal do dano oculto do objeto da ARP tem prazo de vigência próprio e desvinculado do fixado na 
aludida Ata de Registro de Preço, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma 
de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência da Ata; 
15.1.1. A reparação, conserto, refazimento ou substituição do dano oculto causado pelo FORNECEDOR, deverá ser 
em até 10 (dez) 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 da garantia serão as mesmas descritas na cláusula das sanções e 
penalidades. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

16.1. O FORNECEDOR está ciente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de 
agosto de 2018, e autoriza o SENAC/AL a coletar, tratar e compartilhar os dados pessoais de seus representantes, para 
o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento a execução do objeto da ata de registro de preços, observando-se 
as exceções previstas no art. 11, II da LGPD e o seguinte: 
16.2. Fica autorizada a coleta, o tratamento e o compartilhamento do nome completo e cópias e números de 
identidade e CPF dos representantes do FORNECEDOR, eventuais dados pessoais incluídos em contrato social, 
estatuto ou documento equivalente, bem como na carta de apresentação de proposta, carta de credenciamento, aceite e 
declaração de que não emprega menor, enquanto for necessário ao atingimento da finalidade a seguir exposta; 
16.3. A coleta, tratamento e compartilhamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar o presente 
procedimento licitatório e a execução do objeto da ata de registro de preços; 
16.4.  Os dados pessoais coletados, serão compartilhados quando da necessidade de vistas aos autos do processo, 
que é público e, portanto, acessível a todo interessado; 
16.5. O FORNECEDOR se compromete a adequar-se para o cumprimento integral dos termos da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, podendo ser exigida a comprovação 
periódica do cumprimento das obrigações legais; 
16.6. O FORNECEDOR se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados que 
tiver acesso, coletados ou tratados, de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos dados e à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou 
dano relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 
16.7. O SENAC/AL se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados 
coletados ou tratados de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos dados e à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 
relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 
16.8. O FORNECEDOR é responsável direta pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e documentos por 
elas apresentados para assinatura da Ata de Registro de Preços e no decorrer da execução da ARP; 
16.9. Os titulares dos dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD, a qualquer 
momento e mediante requisição: I - Confirmação da existência de tratamento; II - Acesso aos dados; III - Correção de 
dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V - Portabilidade dos dados a outro 
fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade 
nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o 
consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; VII - Informação das entidades 
públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - Informação sobre a 
possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - Revogação do consentimento, 
nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 
16.10. Em razão da necessidade legal de prestação de contas pelo SENAC/AL, a documentação contida no processo 
de licitação e apresentada para ata de registro de preços, será mantida pelo tempo necessário a devida fiscalização. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA SUSTENTABILIDADE 

17.1. O FORNECEDOR observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, 
inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do contratado pelo recolhimento e descarte do material, bem 
como normas ambientais que procederá no fornecimento 

17.2. Os produtos objeto da Ata de Registro de Preços deverão estar de acordo com a as normas ambientas 
prevendo, no que se aplicar: 

17.3. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 

17.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental 
em relação aos seus similares. 

17.5. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

17.6. Que os bens não conheçam substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDES) 

17.7. Que sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 

17.8. Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada; 

17.9. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos. 

17.10. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; 

17.11. Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010), 
ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de 
Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigos. 

17.12. Observar o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual prevê que os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

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

18.2. Qualquer mudança de endereço, denominação, de tipo societário ou alteração relativa à reorganização 
societária do FORNECEDOR deverá ser imediatamente comunicada ao SENAC/AL. 

18.3. Se alguma Cláusula ou condição desta Ata de Registro de Preços for totalmente ou parcialmente anulada 
judicialmente, tal nulidade afetará unicamente a disposição da Cláusula específica, quanto ao restante, esta Ata de 
Registro de Preços será válida e vinculará as partes como se a disposição ou Cláusula nula não integrasse a mesma. 

18.4. É vedado ao FORNECEDOR utilizar-se de marcas, logotipos ou expressões de propaganda do SENAC/AL, a 
não ser mediante autorização desta por escrito. 

18.5. Admitir-se-á a continuidade desta Ata de Registro de Preços na hipótese do FORNECEDOR passar por 
operações de reorganização societária, tais como cessão ou transferência total ou parcial, transformação, fusão, cisão e 
incorporação, desde que sejam observados pela nova empresa os requisitos de habilitação previstos no Edital e em 
conformidade com a Resolução Senac 958/2012, e ainda, que sejam mantidas as condições inicialmente estabelecidas. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO 

19.1. 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 de Preço, 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. 

 
 

 
________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

INTERVENTOR DO REGIONAL SENAC ALAGOAS 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR 

 

 

__________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

_________________________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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ANEXO I 

 

 
 

 
 

XXXXXXXXXXX (XXX) 

ITEM PRODUTO UNID QUANT                 V. 
UNIT. 

V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXX UND XX     


