
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 

1

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a seguir 
especificados fará realizar licitação na modalidade Concorrência para Sistema de Registro de 
Preço, tipo menor preço por lote, que será regida pela Resolução Senac 958/2012, 
publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às condições 
estabelecidas neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 18/01/2018 HORA: 10 horas LOCAL: SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
2 - DO OBJETO 
2.1 – A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
Uniformes, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações contidas 
neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Materiais; 
b) Anexo II – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso art. 7º, 
XXXIII, CF/88; e 
c) Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
c) não estiverem sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada. 
4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 
credenciado. 
4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome da 
licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou desistir 
de recursos, com a sua respectiva cópia. 
4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento 
oficial de identidade, com a sua respectiva cópia. 
4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 
documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários em 
nome da licitante, com a sua respectiva cópia. 
4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar 
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, com a sua respectiva cópia. 
4.5 – Somente será realizado o credenciamento dos licitantes que apresentarem os 
documentos solicitados neste item, por qualquer processo de cópia ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 
autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais 
para a conferência da CPL, na sessão de abertura do certame.  
4.6 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No primeiro 
deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de Habilitação. 
4.7 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 
precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. 
5 – DA HABILITAÇÃO 
5.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 
5.2 - Habilitação Jurídica 
a) prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração contratual ou 
contrato social consolidado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de eleição de 
seus administradores, devidamente registrado no órgão competente; e 
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c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
5.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou 
domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não 
contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta 
for à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede 
da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
5.2.3 - Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua 
emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
5.2.4 - Qualificação Técnica 
a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público ou privado, expresso em papel timbrado do emitente, que comprove (m) que a 
licitante forneceu os materiais, compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação; 
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b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988, expressa em papel timbrado da empresa licitante, 
assinada pelo representante legal, conforme Anexo II, parte integrante deste Instrumento 
Convocatório; 
5.3 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 
seguintes informações: 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA NOME DO LICITANTE: CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 OBJETO:  
5.4 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas 
por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a conferência dos 
Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 
5.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição 
aos documentos requeridos neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
5.6 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 
5.7 - Os documentos extraídos da Internet serão aceitos desde que sejam confirmados por 
um membro da CPL. 
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão social da 
empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem: 
6.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 
6.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 
6.1.3 - declaração expressa de estarem incluídas nos preços propostos todas as despesas 
vinculadas ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como impostos, diferenças de 
alíquota de ICMS, taxas e leis sociais e outros de qualquer natureza. Na falta de tal 
declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 
6.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 
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6.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da 
licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento. 
6.2 – A CPL, caso julgue necessário, solicitará esclarecimentos adicionais sobre a composição 
dos preços propostos; 
6.3 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 
informações: 
 ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS NOME DO LICITANTE: CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 OBJETO:  
7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
7.1 – Após a abertura da sessão será iniciada a fase de credenciamento, momento em que 
serão recebidos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA (ENVELOPE 
“A”) e PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”), na data, local e horário especificados no 
item 1. 
7.2 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a participação 
de novas licitantes, assim como não serão admitidos quaisquer adendos ou alterações nos 
documentos e propostas entregues. 
7.3 – Os envelopes contendo a documentação habilitatória serão, desde logo, abertos e 
conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo 
rubricados pela CPL pelos licitantes presentes, em momento oportuno. 
7.4 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL suspenderá 
os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação, afixando-o no Quadro de Aviso localizado 
no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília – DF e no site www.senacdf.com.br. 
7.5 - A abertura dos envelopes (Proposta e Documentação) será realizada em ato público 
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela CPL. 
7.6 - Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital 
e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
7.7 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac n.º 
958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de 
habilitação e, somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das 
licitantes habilitadas. 
7.8 - Caso a documentação da primeira colocada em preço não atenda as exigências, será 
aberto o envelope de documentação da empresa que ofertou o segundo menor preço. 
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7.9 - Caso ocorra empate nas condições de fornecimento, entre 02 (dois) ou mais licitantes, 
a CPL comunicará aos interessados e a classificação far-se-á por sorteio, na presença dos 
licitantes presentes. 
7.10 - Não havendo Licitante, para o sorteio a CPL reserva-se o direito de realizar o sorteio 
na presença de seus membros. 
7.11 - As decisões relativas a este Ato Convocatório serão divulgadas no mural do Senac-
DF, localizado no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030 e no site 
www.senacdf.com.br.  
7.12 - A CPL poderá, no interesse do Senac-DF, relevar omissões puramente formais nas 
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo fixado pela CPL. 
7.13 - Concluída esta fase, a CPL lavrará a respectiva ata que será assinada pelos seus 
membros e pelos licitantes presentes, obedecendo aos termos e condições estabelecidas 
neste Instrumento, que, após a decisão comunicará aos licitantes. 
7.14 - Concluída as fases da analise das propostas e definida a ordem de classificação, a CPL 
poderá, a seu critério, solicitar às empresas amostras dos materiais ofertados, para análise 
técnica. 
7.15 - O procedimento será interrompido para que, nos prazos previstos neste Edital, possam 
ser entregues e analisadas as amostras solicitadas; 
7.16- Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes que 
participaram do processo para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade dos 
produtos e, por conseguinte, das propostas. 
8 – DAS AMOSTRAS 
8.1 - As amostras serão solicitadas às empresas vencedoras, que deverão ser encaminhadas 
no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis após recebida a comunicação. 
8.2 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada  produto para análise técnica; 
8.3 - Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados, 
desmontados, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da 
avaliação técnica. 
8.4 - Se a amostra apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica, a 
licitante terá sua proposta desclassificada. 
8.5 - Se a amostra apresentar divergência em relação à especificação do item constante 
deste Edital o da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada. 
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8.6 - Após vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou 
modificações nos produtos apresentados para fins de adequá-los à especificação constante 
deste Edital; 
8.7 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 
desconsiderada para efeito de julgamento. 
8.8 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os produtos ofertados 
atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta 
apresentada pela licitante. 
8.9 - As amostras serão submetidas à aprovação pela área técnica, mediante análise visual, 
em que for possível a conferência objetiva do produto apresentado com as especificações 
descriminadas no edital. 
8.10 – Nos casos em que a avaliação da amostra torna-se necessária, durante a análise 
serão utilizadas as recomendações de uso do fabricante, ficando facultada a solicitação do 
laudo de ensaio de equivalência, expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO ou por entidade de reconhecida idoneidade e 
capacidade técnica, que comprove o seu bom desempenho, juntamente com a proposta, 
conforme Acórdão n.º 2300/2007, TCU – Plenário. 
9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 
9.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
Edital. 
9.2 - Caberá ao Senac-DF decidir sobre a petição em até 03 (três) dias úteis. 
9.3 - Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
9.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas a CPL, entregues no 
Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou 
fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para 
representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via. 
9.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame pelo e-mail: licitacao@senacdf.com.br ou 
telefones: 3214-3035/3214-3032. 
9.6 – Os avisos e informações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, 
resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as 
empresas interessadas em participar, obrigadas a acessá-lo. 
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10 - DOS RECURSOS 
10.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso fundamentado, 
encaminhado, por escrito, por meio de correspondência, expressa em papel timbrado da 
empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, dirigido ao Diretor Regional do 
Senac - DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, localizada no SIA Sul 
Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
excluindo-se o dia da comunicação do resultado e incluindo-se o dia do vencimento. 
10.2 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do prazo 
concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do recurso 
ao terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos 
termos da minuta constante do Anexo III, que firmará o compromisso para eventual 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado de cada lote e, se for o caso, com os 2º e 
3º classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de 
classificação. 
11.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais registrados, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, 
assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
11.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço 
implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
11.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
11.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 
fornecimento dos materiais. 
11.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes 
remanescentes classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas 
condições financeiras constantes da proposta vencedora. 
11.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 
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circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela 
licitante. 
12 - DAS SANÇÕES 
12.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia 
defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando decorridos 05 (cinco) dias 
de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar 
os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o trigésimo dia corrido e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação 
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, 
por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
12.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
12.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive 
a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 
(dois) anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
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V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 05 (cinco) dias; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais, 
para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados. 
13.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar a liquidação de qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 
decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 
reajustamento de preços. 
13.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os 
preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de 
acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas 
no Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização 
ou reclamação de qualquer espécie. 
14.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as 
condições que a incluíram no certame. 
14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela CPL, com base nas 
normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão comunicadas 
diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que forem adotadas, ou 
por correspondências assinadas pela CPL. 
14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na 
sessão, a análise do processo ficará restrita à CPL. 
14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 
abertura da licitação. 
14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. 
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14.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
14.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
14.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 
14.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 
fornecimento dos materiais nas condições oferecidas. 
14.13 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior ou por conveniência 
administrativa, para não se realizar o ato de abertura do envelope desta licitação, fica 
acordado que essa ação acontecerá no primeiro dia útil após a data fixada, no horário e local 
já estabelecido. 
14.14 - Deficiências no atendimento dos requisitos deste Instrumento Convocatório e de seus 
Anexos são de inteira responsabilidade e risco do licitante, podendo implicar sua inabilitação 
ou desclassificação. 
 

Brasília,      de janeiro 2018 
 
 

Fabricio da Silva Gama Núcleo de Compras Senac – DF 
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CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

LOTE Nº DESCRIÇÃO QTD U.M. VALOR ESTIMADO (R$) 
UNIT. TOTAL 

01 

01 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com fechamento em zíper, debrum vermelho na frente e nos punhos, gola modelo padre, com punho arredondado, mangas 3/4,com abertura nas costas (com tela branca), com logomarca bordada. Com pesponto em toda a peça e reforço na cava e costa, barra dobrada. Tamanho Feminino PP ao XG e Masculino P ao XG. 

447 PEÇA 122,43 54.726,21 

02 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com forro impresso e fechamento em zíper. acabamento: detalhe na gola de linha na cor laranja. Gola modelo padre, com punho arredondado, mangas 3/4,com abertura nas costas (com tela branca), com logomarca bordada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais, impressão de texto nas costas na cor Azul. Com pesponto em toda a peça e reforço na cava e costa, barra dobrada. Tamanho Feminino PP ao XG e Masculino P ao XG. 

50 PEÇA 138,68 6.934,00 

02 

03 

Avental de cintura em tecido terbrim, (67% poliester e 33% algodão), cores preto e branco, com logomarca bordada na cintura. Com a alça de 01 metro sem emendas para transpassar. Tamanho único 1mt de largura X 70mt de altura, com a alça de 1mt. 

306 PEÇA 40,23 12.310,38 

04 

Avental azul em tecido brim na cor azul, com bolso frontal (modelo canguru). Pesponto de linha na cor laranja na parte superior e inferior do avental. Forro do bolso na cor laranja. Aplicação da marca vertical em branco (versão monocromática negativa). Logomarca com aplicação em Silk, área de impressão do avental 11X6,5cm. 

20 PEÇA 44,98 899,60 

05 Avental feminino, tecido impermeável na cor branco.  6 PEÇA 27,48 164,88 
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03 

06 

Jaleco masculino em brim na cor azul marinho com 3 bolsos na frente, sendo 2 na parte inferior e 1 na parte superior esquerda; Manga curta, com proteção de botões; Logomarca Senac bordada no bolso superior nas cores branco e laranja. Tamanhos P ao GG 

90 PEÇA 55,18 4.966,20 

07 
Jaleco feminino sem manga do tipo colete; Em tecido Oxford, na cor branco, vivo na gola, 2 bolsos frontais. Recorte com vivo, acabamento cava com viés virado para dentro, martigale nas costas com botões. Barra de 3cm. 

20 PEÇA 61,25 1.225,00 

08 

JALECO. EM BRIM NA COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, 70 CM DE COMPRIMENTO, 03 BOLSOS, LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO SUPERIOR. TAMANHOS A DEFINIR. 

20 PEÇA 66,65 1.333,00 

09 

Jaleco (guarda-pó) de tecido popeline branco, com três (3) bolsos, um a esquerda frontal e dois abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga curta, com logomarca bordada, área de impressão: 5X3cm. Jaleco com fechamento sobreposto, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

35 PEÇA 74,65 2.612,75 

10 

Jaleco standard de tecido popeline branco, com três (2) bolsos abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga longa, com logomarca bordada, área de impressão: 4,5X2,6cm. Jaleco sem detalhes coloridos, com botões e costuras padrões do fornecedor, pespontado, barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

36 PEÇA 77,15 2.777,40 

11 

Jaleco branco de tecido terbrim (67% poliéster/ 33% algodão), com três (3) bolsos, um a esquerda frontal e dois abaixo da cintura do um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga 3/4, com logomarca bordada. Botões cobertos, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

31 PEÇA 79,65 2.469,15 

04 
12 

Chapéu do Chef, fabricado em tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com uma impressão lateral. Área de impressão no chapéu do chef: 4X2,3cm. 
50 PEÇA 70,00 3.500,00 

13 Touca em tela na cor branca, com regulagem de elástico na aba em tecido terbrim na cor vermelha. 320 PEÇA 18,88 6.041,60 
05 14 Calça social feminina em tecido two way 95% poliéster 5% elastano|247 46 PEÇA 82,40 3.790,40 
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gr/m2 cós médio, com 2 bolsos modelo faca, com costura reforçada (dupla) no gancho traseiro, travetada no gancho, pespontada lateral, 5 passa-cinto, fechamento com botão. Tamanho 34 e 52 

15 

Calça social masculina em tecido de gabardine Biasi 100%poliéster | 200 gr/m2, cós médio, sem pregas, cor preta, com dois bolsos laterais e dois traseiros embutidos, com costura reforçada no gancho traseiro (dupla), travetada no gancho, pespontada lateral, 5 passa-cinto fechamento com gancho embutido. Tamanho 36 ao 60. 

28 PEÇA 77,60 2.172,80 

16 
Calça unissex tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

253 PEÇA 62,43 15.794,79 

17 

Calça tradicional masculina reta em índigo; Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 52. 

220 PEÇA 79,33 17.452,60 

18 

Calça tradicional feminina reta em índigo; cinturada. Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 48. 

5 PEÇA 71,00 355,00 

19 
Calça Social Feminina em tecido two-way (poliéster/ elastano), nas cor preto, cós baixo, fechamento frontal com zíper e botão e dois bolsos frontais tipo faca. Tamanhos 36 a 48 

20 PEÇA 89,87 1.797,40 

20 CALÇA. TRADICIONAL RETA; TECIDO JEANS 11OZ SARJA 2/1 D 20 PEÇA 71,33 1.426,60 
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COM NO MÍNIMO 95% DE ALGODÃO MAIS ELASTANO; NA COR AZUL ESCURO; COM 2 BOLSOS FRONTAIS INTERNOS COM FORRO EM ALGODÃO E POLYESTER  E 2 BOLSOS TRASEIROS EXTERNOS; COM PASSADOR PARA CINTO; BRAGUILHA FECHADA COM ZÍPER DE METAL; COS FECHADO COM BOTÃO DE METAL; COSTURA DUPLA REFORÇADA; MOSQUEADA NOS PONTOS FRÁGEIS. TAMANHOS A DEFINIR. 

21 
Calça unissex tecido terbrim quadriculado (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

50 PEÇA 63,00 3.150,00 

22 

Calça FEMININA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

2 PEÇA 71,33 142,66 

23 

Calça MASCULINA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

4 PEÇA 71,33 285,32 

06 

24 Bota de PVC Branca Cano Curto, Modelo Sete Léguas, forro em poliéster branco. 19 PAR 57,35 1.089,65 

25 
Sapato Branco: Calçado termoplástico tipo sapato com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado em Borracha Antiderrapante - Numeração 34 e 45. 

110 PAR 89,27 9.819,70 

26 
Sapato Preto: Calçado termoplástico tipo sapato com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado em Borracha Antiderrapante - Numeração 34 e 45. 

30 PAR 89,27 2.678,10 

27 
Botina masculina com cabedal em couro Nubuck repelente à água. Forração em tecido poliéster de rápida absorção e dessorção de suor que 

60 PAR 168,11 10.086,60 
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permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés. Tecido não tecido, air comfort. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura Rip Stop. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Palmilha de montagem poliéster resinado e palmilha higiênica SoftBedPU. Ilhós em poliéster; Solado em Pu Bidensidade com injeção direta no cabedal, possibilita amortecimento com absorção de impactos na entressola e no calcanhar com inserto de TPU ANTI-TORSION aplicado no enfranque do solado, oferece maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares, ao subir escadas, evitando assim acidentes. Biqueira de proteção em termoplástico. Antiderrapante e antichoque; Tamanhos 38 ao 44. 

28 

Botina Feminina confeccionada em couro Nubuck; Na cor mel;  Fechamento por atacador; Colarinho acolchoado; Forro interno na gáspea de não tecido e forro do cano floral dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano; Biqueira termoplástica; Palmilha de montagem não tecido; Solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana; 5.9. forma alta e larga. Tamanhos 36 ao 39. 

2 PAR 146,10 292,20 

29 

Calçado ocupacional tipo botina; Fechamento em elástico preto nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza; Palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel; Solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista; Que atenda as normas Norma: ISO 20347:2012 e Norma: ABNT NBR 12561:1992 Tamanhos 38 a 44. 

40 PAR 109,87 4.394,80 

30 

Sapato Social masculino: Modelo em couro legítimo esporte fino com amarra em cadarços e palmilha macia em PU. Forrado em couro, solado em borracha antiderrapante, com bolsa de ar para amortecimento, contendo as seguintes características mínimas: Cabedal: modelo em couro macio. Amarra em cadarços para melhor 

50 PAR 144,67 7.233,50 
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ajuste. Palmilha: confeccionada em PU forrado em couro, que adapte facilmente aos pés. Capacidade para absorção de transpiração. Forro: em couro, evitando odores e desconforto. Solado: material do solado em couro, miolo do solado com anti derrapante, para maior durabilidade do modelo, que contenha sistema especial de bolsa de ar, para amortecimento. Peso: máximo de 1.060g Tamanho 38 a 44. 
31 Sapato Social fechado tipo sapatilha na cor preto. 6 PAR 74,50 447,00 

32 

BOTINA. EM COURO NA COR MARROM RESISTENTE À AGUA, ÓLEOS E GRAXAS CONFORME NBR ISO 20345:2015; COLARINHO E LINGUETA EM CORDURA RIP STOP; FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURAS; SOLADO EM PU (POLIURETANO) BIDENSIDADE COM APLICAÇÃO EM TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO); SISTEMA ANTITORÇÃO E BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM PVC. TAMANHOS 38 AO 43. 

10 PAR 196,48 1.964,80 

33 
Sapato Branco: Calçado termoplástico tipo sapato com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado em Borracha Antiderrapante – Numerações 34 a 45. 

4 PAR 89,27 357,08 

34 
Sapato Preto: Calçado termoplástico tipo sapato com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado em Borracha Antiderrapante – Numerações 34 a 45. 

50 PAR 89,27 4.463,50 

07 

35 
Camisa social feminina manga curta em tricoline com elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), cor branca, com logomarca bordada no bolso, com colarinho. Pespontada cava e ombro. Tamanho PP ao XG. 

63 PEÇA 74,50 4.693,50 

36 
Camisa social masculina em tricoline mista manga curta, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

3 PEÇA 71,25 213,75 

37 
Camisa social feminina manga longa em tricoline com elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), cor branca, com logomarca bordada no bolso, com colarinho. Pespontada cava e ombro. Tamanho PP ao XG. 

6 PEÇA 77,88 467,28 

38 
Camisa social masculina em tricoline mista manga longa, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com 

66 PEÇA 77,88 5.140,08 
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pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

39 
Camiseta em malha fria branca (PV é composta de 33% poliéster e 67% de viscose com fios 30), manga curta, gola careca, com logomarca bordada. Tamanho PP ao EG 

69 PEÇA 46,88 3.234,72 

40 

Camisa Baby Look Feminina: Gola polo feminina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose - PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m², na cor azul marinho; Logomarca do senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único. Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do contéudo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanho P ou G. Medida aproximada: (largura X altura) P=38x59cm | M= 41x62cm | G= 44x65cm | GG= 47x68cm | EG= 50x70cm 

10 PEÇA 46,10 461,00 

41 

Camisa Gola polo masculina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose – PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m2, na cor azul marinho; Com logomarca do Senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único.  Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 8431/84 (solidez da cor ao suor) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do conteúdo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanhos P ao EGG. Medidas Aproximadas: (Largura x Altura) - P: 51x67cm | M: 54x70cm | G: 57x73cm | GG: 60x76cm. 

280 PEÇA 47,73 13.364,40 

42 
Camisa Social masculina: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de 

40 PEÇA 97,25 3.890,00 
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modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor a definir, com 01 (um) bolso frontal superior direito à altura do peito, lado esquerdo, com “vista” de 2,5cm, chapado, reforços (mosqueados) nos cantos, 12 x 14 cm (largura x altura) ou de acordo com o tamanho, sem portinhola na mesma cor do tecido; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. 

43 

CAMISA. GOLA POLO NA COR AZUL MARINHO; EM MALHA FRIA COM 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE MANGA CURTA; COM LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO ÚNICO. TAMANHO A DEFINIR. 

20 PEÇA 47,73 954,60 

44 

Camiseta feminina em malha 100% algodão, manga curta, gola em “V” sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e impressão nas costas: 11X6,5cm 

35 PEÇA 33,63 1.177,05 

45 

Camiseta masculina em malha 100% algodão, manga curta, gola redonda sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e impressão nas costas: 11X6,5cm. 

10 PEÇA 33,63 336,30 

46 

Camisa gola Polo em piquê, gola em tecido azul sanfonada, dois botões na cor laranja e pesponto de linha cor laranja nas mangas. Aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Logomarca bordada área de Impressão frontal: 6X3,5cm e Área de impressão nas costas: 4X2,3cm. 

144 PEÇA 51,97 7.483,68 

47 

Camisa social manga longa FEMININA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem 

3 PEÇA 109,33 327,99 
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bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 2 ou M. 

48 

Camisa social manga longa MASCULINA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 1 ou P. 

6 PEÇA 101,75 610,50 

8 49 

Cinto esporte fino, couro legítimo, costurado, sem emendas, polido, fivela cromada prata, antiferrugem, passante de couro. Com 03 (três) centímetros de largura, na cor preta ou dupla face, ajustável ou com o comprimento de acordo com a medida da cintura do servidor. 

50 PEÇA 70,00 3.500,00 

09 50 

Gravata: Em tecido jaquard 100% poliéster fio tinto, acabamento de 1ª qualidade, entretela grossa, medindo 8,5cm(L) x 1,51m(C), sendo 6 cm na parte mais larga e 4 cm na parte mais estreita (medidas aproximadas), com passante duplo, cor a definir (variadas). 

25 PEÇA 48,95 1.223,75 

51 Gravata longa, em tecido poliéster, na cor preta. Tamanho único. 38 PEÇA 29,63 1.125,94 

10 52 

Terno Completo: Composto de 01 (um) paletó e 02 (duas) calças, ambos sob medida, confeccionado em tecido 100% lã fria meia estação, fio super 100, corte italiano, fino acabamento, cor a definir. O paletó e as calças deverão apresentar a mesma qualidade, cor e tecido. Paletó – estilo tradicional, abotoamento frontal com 3 botões e furos cada medindo 20 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 22 

25 TERNO COMPLETO KIT 795,00 19.875,00 
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mm no sentido horizontal; lapela normal com caseado no lado esquerdo; ombreiras de espuma forradas em poliéster; bolsos inferiores embutidos, cerzidos, com portinhola, bolso moeda interno no lado direito e bolso superior de peito no lado esquerdo; 2 bolsos internos grandes superiores, com vivos no forro; traseira totalmente forrada, com abertura, com pendurador no centro do sentido horizontal; forro interno em acetato 100%; aviamento da mesma cor do tecido. Calça – Estilo social, sob medida, corte italiano, fino acabamento; forro de acetato na parte frontal da alça até o joelho; com 02 (dois) bolsos frontais tipo faca com pesponto a 6 mm da beirada e forro também pespontado; 02 (dois) bolsos traseiros embutidos sem portinhola, cerzidos, 01 (um) pinchal em cada, fechamento por caseado e 01 (um) botão, forro pespontado em todo o contorno; abertura frontal, braguilha com zíper, forrada do próprio tecido do lado esquerdo com extensão em bico e botão interno e lado esquerdo em pesponto a 35 mm da beirada; e fecho de metal interno; passante normal, sendo 6 (seis) passantes nos tamanhos 40; 50 e 8 (oito) passantes nos tamanhos 52/62; cós de 40 mm de extensão, fechado por colchetes, forro montado em 2 (duas) partes e com fitilho no centro; bainha tradicional aviamento na mesma cor do tecido. Ambos com etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO.   

11 53 
Meia social casual canelada, composta por 61% de algodão, 38% de poliamida, 01% de elastano, tamanho único do 38 ao 43; sendo 03 pares na cor preta e 03 três pares na cor azul-marinho. 

100 PAR 14,50 1.450,00 

12 54 
Lenço com motivo impresso na cor azul. Aplicação da marca vertical em branco (versão monocromática negativa). 

40 PEÇA 29,33 1.173,20 
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CONSIDERAÇÕES 
 

1. Cada uniforme deverá possuir etiqueta contendo todas as informações obrigatórias 
conforme Resolução nº 02, de 06 de maio de 2008 e ABNT NBR NM ISO 3758 (Têxteis 
– códigos de cuidado usando símbolos). A mesma deverá ser fixada centralizada na 
parte interna do decote costas, de modo a facilitar a identificação do tamanho da 
peça; 

2. Os itens serão conferidos no ato da entrega e deverão está em conformidade com as 
especificações e com a amostra entregue, caso contrário serão devolvidos. 

 
LOCAIS DE ENTREGA 

Sede Administrativa SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL, COBERTURA “C”, SALA 24 (DEP) 

Livraria Senac SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL, BLOCO C, TÉRREO 
Subsede SIA TRECHO 3 LOTES 945/955 (SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES) 

CGU SAS QUADRA 01 ,  BL "A", EDÍFICIO DARCY RIBEIRO, 1 1 º  ANDAR - RESTAURANTE SENAC-DF / CGU 

STF EIXO MONUMENTAL, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - ANEXO I DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUBSOLO. RESTAURANTE DO SENAC-DF / STF 

MPDFT EIXO MONUMENTAL, PRAÇA DO BURITI, LOTE 02 ,  EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT. RESTAURANTE SENAC-DF / MPDFT 

MJ ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO T, S/Nº,  SUBSOLO 02, ANEXO II DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. RESTAURANTE SENAC-DF / MJ 
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CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 

 
ANEXO II  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR   (Papel timbrado ou carimbo da empresa)  

(Nome da Empresa)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 
Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 
 
Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 
 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 
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CONCORRÊNCIA SRP N.º 01/2018 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA 
Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: 
Brasília, ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 
3313-8811. Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem 
em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência para Sistema de 
Registro de Preços n.º 01/2018, registrar os preços para eventual aquisição de 
Uniformes da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante 
designado FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as 
cláusulas e condições que seguem. 
1 - OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
Uniformes, para atender as necessidades deste Senac-DF, descrição, marca e preços 
relacionados a seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora: 
2 - FORNECEDOR 
1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada 
pelo Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 
    
    
 
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não 
estará obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, 
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assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o 
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se 
obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, 
às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 
Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser 
retirada pelo fornecedor. 
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 
podendo nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual 
oportunidade de negociação. 
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Senac-DF poderá: 
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não 
havendo êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
5.1 - Os materiais deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, 
rigorosamente dentro das condições previstas no Anexo I - Especificação dos Materiais, 
com a marca cotada na proposta. 
5.2 - A entrega dar-se-á nos locais indicados na solicitação, conforme Anexo I do edital, 
mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e da solicitação, cujo prazo para 
entrega não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos. 
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5.3 - Caso o Senac-DF constate a existência de quaisquer irregularidades no que tange 
às especificações dos produtos, poderá recusar sua aceitação quando da entrega dos 
respectivos produtos e efetuar sua devolução ao fornecedor para que este os substitua 
sem quaisquer ônus. 
6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos materiais no local de 
entrega. 
6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax, onde 
constará os materiais e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor. 
6.3 - Conferir todos os materiais no ato do recebimento. 
6.4 - Permitir acesso de funcionários do fornecedor aos locais de entrega dos materiais. 
7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais solicitados no Pedido de 
Compra, de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data e 
horários indicados na solicitação.  
7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos 
materiais solicitados. 
7.3 - Manter os preços dos materiais durante a vigência da presente Ata, conforme 
proposta de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão 
por conta do fornecedor. 
7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 
acarretar responsabilidade do Fornecedor. 
7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF. 
8 - SANÇÕES 
8.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia 
defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando decorridos 05 (cinco) 
dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em 
prestar os serviços; 
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b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o trigésimo dia corrido e a critério 
da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, 
inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 05 (cinco) dias; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, 
mediante prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 
9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações assumidas com o Senac-DF. 
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9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão 
exceder, ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As 
contratações de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados. 
10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não entregar os materiais em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, 
sem justificativa aceitável e devidamente formalizada; 
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 
10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-
DF. 
10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,        de                  de 2018 
 

Luiz Otávio da Justa Neves Adelmir Araújo Santana 
Diretor Regional do Senac-DF Presidente do Conselho Regional do Senac-DF 

 
FORNECEDOR(ES) 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
2ª. __________________________ 
 

 
 


