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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 06/2018 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-
DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a seguir especificados fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preço, Tipo 
Menor Valor Global, que será regida pela Resolução Senac n.º 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 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 11/05/2018 HORA: 10h 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 contratação de 
empresa para prestação de serviços de organização de eventos, conforme especificações 
contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Serviços; 
b) Anexo II – Declaração de Habilitação; 
c) Anexo III – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do art. 7º, inciso 
XXXIII, CF/88; 
d) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
e) Anexo V - Minuta de Contrato;e 
f) Anexo VI – Plantas Ilustrativas Prêmio Excelência Senac. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
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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. 
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 do Pregoeiro ou dos Membros 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. 
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4.7 - A licitante deverá, ainda, apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que os documentos solicitados estão 
em plena validade, conforme Anexo II – Declaração de Habilitação. 
4.8 - A licitante que remeter a proposta por via postal, deverá encaminhar a declaração 
dentro de um envelope (sobrecarta) com o envelope n.º 01 – “Proposta de Preço” e o 
envelope n.º 02 – “Documentação de Habilitação”. 
4.9 - A licitante que não apresentar representante legal, devidamente credenciado, perante 
o Pregoeiro, ficará impedida de negociar preços, de renunciar ou declarar a intenção de 
interpor recurso. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será 
mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor valor global. 
4.10 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 
precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. A 
licitante que não apresentar representante legal, na fase de credenciamento, estará 
impedida de participar na forma disposta do item 4.9. 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 - 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 à razão social da 
empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem: 
5.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 
5.1.2 - 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; 
5.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de 
administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros, 
frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. Na falta de tal declaração, serão 
consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 
5.1.4 - 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; 
5.1.5 - 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; 
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5.2 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre 
a composição dos preços propostos; 
5.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação dos 
termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 
alterações essas que serão avaliadas pela CPL; 
5.3.1 - serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de aritmética, e o 
preço global da proposta, se faltar; 
5.3.2 - a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes Proposta e Documentação com poderes para esse fim; 
5.3.3 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope Documentação. 
5.4 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 
informações: 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 ENVELOPE N.º 01 – “PROPOSTA DE PREÇO” RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ DA LICITANTE: 6.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
6.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou 
privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os serviços compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; e 
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, acrescido pela EC nº 20/1998, expressa 
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em papel timbrado da empresa licitante, assinada pelo representante legal, conforme 
Anexo III, parte integrante deste Instrumento Convocatório. 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão de 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. 
6.1.4 - 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/InformaNICertidao.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) Certidão Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), junto 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS da sede da licitante; 
(http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML) 
g) 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) 
h) 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) 
6.1.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com 
as seguintes informações: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 ENVELOPE N.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ DA LICITANTE: 
6.1.6 Toda a documentação para habilitação refere-se à jurisdição local do domicilio ou 
sede da empresa licitante. 
6.1.7 Documentos extraídos da Internet serão aceitos estando sujeitos à confirmação da 
autenticidade do documento; 
6.1.8 - 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 do Pregoeiro e dos Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 
6.1.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
6.1.10 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação 
da licitante. 
6.1.11 - Para dar maior agilidade ao certame licitatório, a documentação para habilitação 
deverá ser apresentada na ordem seqüencial, exigida neste Edital. A não observância desse 
critério não ensejará motivo de inabilitação. 
7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
7.1 - 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. 
7.2 - A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação, será realizada de acordo com a 
Resolução Senac n.º 958/2012, em conformidade com este Edital e seus Anexos, na data, 
local e horário especificados no item 1. 
7.3 - No início da sessão, os interessados deverão credenciar-se, identificar-se e entregar os 
envelopes, conforme disposto no item 4 deste Edital. 
7.4 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a 
participação de novas licitantes. 
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7.5 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão, desde logo, abertos e conferidos 
quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo rubricados 
pelo Pregoeiro e pela CPL. 
7.6 - Serão desclassificadas as propostas 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 classificada a licitante que apresentar a proposta de menor preço, como também 
as licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
15 % (quinze por cento), relativamente à de menor preço apresentado. 
7.8 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços, nas 
condições definidas no subitem 7.7, serão classificadas as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que os representantes das licitantes 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
7.9 - Os representantes das licitantes que obtiverem classificação serão convidados, 
individualmente, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma do item 
anterior, não implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
7.11 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor valor global e o valor estimado para a contratação. 
7.12 - Na hipótese de, na fase de abertura das propostas, uma ou mais empresas 
classificadas apresentarem o mesmo preço, e, este valor seja o menor preço, e, na sessão 
de lances, essas licitantes não apresentem lances verbais para que o desempate ocorra, 
será efetuado sorteio, na mesma sessão, para que se defina a proposta vencedora; 
7.13 - Para efeito de julgamento da presente licitação, na modalidade de Menor Preço, será 
considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor global 
e que atenda a todos os requisitos do presente Edital e seus Anexos. 
7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, em 
conformidade com o Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
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7.15 - Após a declaração da aceitabilidade das propostas de menor preço, será aberto o 
envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora e o procedimento encaminhado para homologação e adjudicação, pelo Diretor 
Regional, por intermédio da CPL. 
7.17 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à habilitação da licitante, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda a este Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
7.18 - Para composição do processo, a licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24 
horas após o encerramento da sessão, apresentar nova planilha de preços, com os valores 
correspondentes ao lance vencedor, nos termos do item 5.1 deste Edital. 
7.19 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação 
dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados. 
7.20 - Nas situações previstas nos subitens 7.11, 7.12, 7.13 e 7.17, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
7.21 - Não havendo, dentre as propostas classificadas, nenhuma que atenda às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro declarará fracassado o pregão. 
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
Edital do Pregão. 
8.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. 
8.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
8.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidos ao Pregoeiro, 
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. 
8.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverão, de preferência, serem efetuados pelas 
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empresas interessadas em participar do certame pelos e-mail licitacao@df.senac.br ou 
telefones 3214-3035/3214-3032. 
8.6 – Os avisos e informações referentes ao processo licitatório 
(esclarecimento/impugnação, resultados e atas) serão divulgados mediante publicação no 
site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigadas a acessá-lo. 
9 - DOS RECURSOS 
9.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, salvo na 
hipótese da inversão do procedimento, prevista no item 7.1, da qual caberá recurso da 
decisão que inabilitar a licitante. 
9.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer dessa decisão, registrando em ata a 
síntese de suas razões. 
9.3 - Será concedido à licitante recorrente o prazo de 02 (dois) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar as contra-razões, em igual número de dias. 
9.4 - 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. 
9.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
9.6 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamentos. 
9.7 -  Os recursos deverão ser feitos por escrito, dirigidos ao Diretor Regional, e 
protocolizado o original no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 8h 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. 
9.8 -  Os recursos interpostos, não serão reconhecidos, após os respectivos prazos legais, 
bem como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
9.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a 
CPL encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
10 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada o Termo de Registro de Preço nos 
termos da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os 2º e 3º 
classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de 
classificação do Pregão. 
10.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os serviços 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. 
10.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 
implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
10.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 06 (seis) 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. 
10.5 - 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 a 
prestação dos serviços. 
10.6 - 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. 
10.7 - 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 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela 
licitante. 
11 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
11.1 - Depois de decorrido o prazo para interposição de recursos, a Comissão encaminhará 
o processo à autoridade competente para apreciação e posterior homologação e 
adjudicação. 
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11.2 - É facultado à Administração do Senac-DF, no caso de desistência da licitante 
vencedora ou no caso de haver recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e 
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes classificadas, obedecida a 
ordem de classificação, para a execução do serviço objeto deste Edital, no prazo e nas 
mesmas condições financeiras constantes de suas propostas ou revogar a licitação 
independentemente da aplicação de qualquer sanção. 
11.3 – O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar a 
licitante vencedora, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de 
qualquer fato ou 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 parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 
Contratada estará sujeita, 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) de 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) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA 
recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) multa de 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; 
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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; 
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 prestação dos 
serviços, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em 
conta bancária no prazo de até 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. 
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 Preços, a Contratada deverá manter todas as 
condições que a incluíram no certame. 
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14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a 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 pelo Pregoeiro. 
14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na 
sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e 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 facultada 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. 
14.8 - Sob nenhum pretexto não 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 pela 
entrega dos produtos nas condições oferecidas. 

Brasília/DF,         de abril de 2018. 
 
 

Fabricio da Silva Gama Núcleo de Compras Senac – DF 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018  ANEXO I  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Nº DESCRIÇÃO ITENS 
1 Hair Brasília 1 
2 Semana Pedagógica Senac 2 a 5 
3 Cerimônia de Encerramento do Prêmio Excelência Senac Df 6 e 7 
4 Prêmio Excelência Senac DF – 5° Edição 8 a 41 

 
Nº DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA UNIDADE QTD. DIÁRIA TOTAL 

VALOR ESTIMADO (R$) 
UNT. TOTAL 

1 Hair Brasília - Ulises Guimaraes 

INFRAESTRUTURA para o Hair Brasília:  Stand de 37m² em formato L em TS branco dupla face, com 3,20m de altura, utilizando 14 placas de octanorm para montagem do fundo. Laterais e bancadas em madeira com laminado imitando madeira de acordo com o projeto, testeira em madeira revestida com napa cor laranja de acordo com o projeto; Piso em MDF branco, 01 coluna central com prateiras internas e 02 portas com chave para utilizar como armário. 01 bancada alta de 2,40x,045 ligada à coluna central, testeira com logo do Senac impressa em banner e iluminada de 1,40x0,90; 24 luminárias embutidas de teto; 01 balcão tipo vitrine para livros de canto com porta de vidro, chave e iluminação interna e testeira adesivada, com armário na parte inferior com prateleiras, porta e chave, medindo 1,50x1,50x0,50; 02 bancadas altas de 1,00x0,50 com prateleitas internas, portas e chave; 04 espelhos na medida da placa de octanorm com 04 

Diária 1 3 3 19.984,00 59.952,00 
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luminárias de parede; 04 placas de octanorm adesivadas; 02 mesas bistros; 02 cadeiras de barbeiro; 25 banquetas altas para bistro; 01 carrinho de cabeleireiro; 01 Bebedouro elétrico para garrafão de água acopanhado de suporte de copos e copos descartáveis; 01 garrafão de água por dia; 06 pacotes de copo descartável para água e 06 para café; Máquina de Café expresso acompanhado com os itens necessários para servir por 3 dias; 03 notebooks; 02 TV 50" fixas na parede ligadas a 01 notebook; 02 câmeras filmadoras com tripé (tipo wecbcam com trasmissão direta para a TV, com ou sem cabo); 03 latas de lixo inox com pedal; 01 planta no vaso decorativa; 01 impressora multifuncional. Prateleiras fixadas na parede: 02 de 2,00x0,20; 02 de 1,00x0,20; 02 de 1,00x0,40;  Tomadas: 02 pontos próximos aos espelhos, 01 dentro do armário da coluna central, 01 na bancada frontal, 02 perto da vitrine de livros, 01 para cada TV; Internet: Cabeada para 2 notebooks. Sistema de som: 02 microfones de lapela, 01 microfone de mão, 02 caixas de som independentes  
Total Estimado do Evento Hair Brasília 59.952,00 
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2 Coffe Break 

COFFEBREAK - para 240 pessoas durante 4 dias: Quantidade por dia: 4 litros de chá; 8 litros de café; 240x mini pães de queijo; 240x mini salgados assados e fritos variados (coxinha, quibe, bolinha de queijo, pão pizza e risole de milho); Caponata de berinjela com torradas de pão integral - suficiente para servir 120 porções; 4x sanduiches no pão de metro de presunto, queijo, molho e salada de alface e tomate; 4x sanduiches no pão de metro de frango desfiado, com maionese e salada de alface e tomate;  12x caixas de sucos variados (caju, pessego e laranja); 8x litros de refrigerantes variados (Coca-cola, Guaraná Antártica e Fanta laranja); 8 pacotes de guardanapo; 8 pacotes de copos descartáveis de 200ml com 100 unidades; 1 Garrafão de água mineral 20L para bebedouro (temos o bebedouro).  A quantidade listada é referente ao quantitativo por dia. A entrega dos lanches deverão ser realizados durante os 4 dias de evento e por turno, sendo a metade da remessa entregue as 7h30 e a outra metade as 13h30. 

Diária 1 4 4 5.347,67 21.390,67 

3 Lanche 

LANCHE - confraternização:  10x caixas de sucos variados (caju, pessego e laranja); 16x litros de refrigerantes variados (Coca-cola, Guaraná Antártica e Fanta laranja); 10 pacotes de guardanapo; 20 pacotes de copos descartáveis de 200ml com 100 unidades; 6 caixas de paçoca rolha embalada com 17 cada; 6 caixas de pé de moleque amendoim crocante com 20 unidades; 6 bolos de milho; 6 bolos de fubá; Cachorro quente ao molho com pão de HotDog no saco plastico - 

Diária 1 1 1 6.221,67 6.221,67 
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servir 300 porções; Canjica de coco - servir 300 porções; Canjica de amendoim - servir 300 porções; Caldo verde com batata, couve e calabresa defumada - servir 300 pessoas; Pipoca de sal no saquinho - 300 porções. A entrega dos itens deverão acontecer no dia 20 de junho, sendo a metade da remessa entregue as 8h e a outra metade as 14h.  
4 Sonorização 

EQUIPAMENTO DE SOM:  02 caixas acusticas acompanhado do DJ, de 9h às 12h / 14h30 às 17h30;  
Diária 1 1 1 3.453,67 3.453,67 

5 Decoração 

DECORAÇÃO:  Tema: Festa Junina; com varal de bandeiras coloridas; Painel para foto de Menino e Menina com logo do Senac; mesa de 4m decorada com tecido chita xadrez/ florida, copinhos para doces de chapéu de palha; 10 chapéus de palha comum; 10 chapéus de palha com trancinha; Plaquinhas com frases divertidas; 200 brindes personalizados (de aproximadamente R$4,00 cada); Tecido chita para forrar 10 mesas 80x1,30; 10 enfeites de mesa; Ambiente da festa com 80m².  

Diária 1 1 1 8.966,67 8.966,67 

Total Estimado da Semana Pedagógica 40.032,67 

6 Mestre de Cerimônias 

MESTRE DE CERIMONIA - Prestação de Serviço: Profissional com experiência para prestar serviços de mestre de cerimônia no encerramento do Prêmio Excelência. Dia 11 de outubro de 2018, de 14h às 17h. 

Serviço 1 1 1 1.000,00 1.000,00 
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7 Transfer 

TRANSFER PARA O EVENTO: ônibus convencional mínimo 45 lugares; 01 ônibus do Senac Taguatinga Norte para o Sesc da Ceilândia: saindo as 13h e voltando as 17h - Total de: 20km ida e volta; 02 ônibus do Senac TTH e Jessé freire no Setor Comercial Sul para o Sesc da Ceilândia: saindo as 13h00 e voltando as 17h - Total de: 60km ida e volta cada ônibus; 01 ônibus do Senac Plano Piloto 903 sul para o Sesc da Ceilândia: saindo as 13h00 e voltando as 17h - Total de: 60km ida e volta 01 ônibus da Samambaia para o Sesc da Ceilândia: saindo as 13h00 e voltando as 17h - Total de: 20km ida e volta; 01 ônibus do Senac Gama para o Sesc da Ceilândia: saindo as 12h30 e voltando as 17h - Total de 80km ida e volta; 01 ônibus de Senac Sobradinho para o Sesc da Ceilândia: saindo as 12h30 e voltando as 17h - Total de: 100KM ida e volta; 01 ônibus do Senac Gama para o Sesc da Ceilândia: saindo as 12h30 e voltando as 17h - Total de 80km ida e volta; 

Serviço 1 1 1 21.666,67 21.650,00 

Total Estimado da Cerimônia de Encerramento 22.650,00 

8 Estruturas 

ESTRUTURA DAS 06 ARENAS DE COMPETIÇÃO:  06 arenas, cada uma com: Dimensão da área de 11x6m com piso de madeira em MDF branco; Paredes em painel de TS BRANCO (dupla face) na altura de 3,20m, estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado; Sala central de 3x2m em TS branco, com 3,20m de altura com teto fechado, iluminação interna com 1 lâmpada fluorecente, 4x 

Diária 6 2 12 19.261,74 231.140,92 
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prateleiras centrais de 1,00x0,50m com distância de 50cm entre elas, 02 Balcões em Octanorm 1m x 50cm por 1,10m de altura com prateleira interna e 02 portas com visor de vidro e tranca com chave; 1 face de 3x3,20 estampada por lona impresso; Cerca de contenção com 6 caixotes de madeira medindo 0,40x0,40m x1,10h com 1 face de 0,40x1,10 impressa e 06 placas medindo 2,10x0,50m de no mínimo 25mm, revestidas com napa branca com 1 face de 2,00x0,50 impressa com logomarca; 1 caixote central de 1,00x0,60 com 1,20 de altura, com TV de 32" interna levemente inclinada para frente, ligada a um computador com leitor de DVD; Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores com fiação de 6mm e pontos de tomadas com 2,5mm, seguindo a quantidade e posicionamento das tomadas de acordo com o projeto de cada ocupação; instalação de 2 refletores de LED 50W em cada canto superior da arena e 03 refletores na testeira de identificação com lâmpada fluorecente de 20W; 02 lixeiras comuns pequenas; 01 TOTEM em MDF adesivado nas duas faces, 

9 Infraestruturas 

ARENA - Técnico em Design de Interiores:  02 mesas de escritório para computador; 06 cadeiras de escritório com rodízio; 01 mesa redonda pequena com tampo de vidro para reunião; 02 computadores Itautec S.A, Modelo Infoway - Processador Intel (R) Core TM i7-2600 CPU @3,40GHZ 3,40 GHz Memória RAM 6,00 GB, placa de vídeo offboard, Sistema Operacional de 64 

Diária 1 2 2 3.972,05 7.944,10 
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Bits, conectados à internet via cabo ou Wi-FI, com monitor de 23" ou maior; 02 telas de TV (50” ou mais) integradas aos computadores por cabos HDMI, fixas ao Painel TS.  Tomadas de 10A: 02 tomadas dentro da sala central (uma em cada lateral da porta); 01 tomada para cada TV; 1 ponto com 3 tomadas para cada computador. Sem instalação de água e esgoto. 

10 Infraestruturas 

ARENA - Técnico em Enfermagem:  01 cama hospitalar, 02 macas hospilatares, 02 Mesas para computador; 01 criado mudo com abajur; 02 notebooks; 02 Frigobar branco; 02 poltronas de dois lugares, 02 cadeiras, tapete e mesinha de centro, 02 vasos com planta decorativo de mesa; 02 pias nas bancadas de 1m da sala central com torneira clínica tipo hospitalar para lavar as mãos; 01 balcão de 1m x 50cm por 1,10m de altura com superficie em inox e pia; 02 lixeiras c/ Pedal- Linha Hospitalar–60L com 4 Sacos de lixo branco e preto; 02 Pontos de oxigênio e ar comprimido com válvulas reguladoras de pressão e pontos de vácuo; 02 Monitores de beira de leito para monitorização contínua de frequência cardíaca, oximetria de pulso e pressão não invasiva, frequência respiratória e temperatura: Apenas para simulação de uso; 01 Equipamentos desfibrilador/cardioversor (Apenas para simulação de uso); 01 Mesas de refeição de sobrepor a cama; 01 Carrinhos de curativo com balde e bacia; 02 Escadinhas para a cama hospitalar; 02 Dispensador de Antisséptico - com álcool em gel; 02 

Diária 1 2 2 5.330,00 10.660,00 
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Dispensador para sabão líquido- com sabão líquido; 02 Dispensador para papel toalha - com papel toalha; 02 Caixas coletora de pérfuro-cortante; 01 Balanças digital.  Tomadas de 10A: 02 tomadas dentro da sala central (uma em cada lateral da porta); 1 ponto com tomada para o computador; 01 ponto de tomada perto do criado mudo. 

11 Infraestruturas 

ARENA - Cabeleireiro:  01 sofá de 3 lugares; 01 Aparador de madeira de 2,00x0,40m; 04 Balcões em Octanorm 1m x 50cm por 1,10m de altura, vasado com 2 prateleiras de vidro, suporte com espelho e 4 luminárias; 01 vaso com planta decorativa. Tomadas de 10A: 02 tomadas dentro da sala central (uma em cada lateral da porta); 01 ponto com 4 tomadas em cada bancada de cabeleiereiro e ponto para luminária; 

Diária 1 2 2 4.711,33 9.422,67 

12 Infraestruturas 

ARENA - Cozinha:  02 Torres quente em madeira com laminado imitando madeira escura, com Forno elétrico embutido inox mínimo 48 Litros, microondas embutido inox mínimo 25 litros; 02 Bancadas de 4m com tampo em inox, marmore ou imitação de marmore, com pia de cozinha completa com cuba funda e fogão de bancada a gás 5 bocas; 02 Geladeiras Frost Free Inox Invertida; 02 Batedeiras planetária 5L; 02 Liquidificadores industriais pequeno porte; 02 Multiprocessadores; 02 Cilindro para massas elétrico: Tamanho padrão industrial; 02 Formas retangulares: pequenas (15 comp. x 10 larg. x 5 alt.) e 02 médias (20 comp. x 15 larg.  x 5 alt.); • Formas redondas: 02 pequenas (20 comp. x 10 

Diária 1 2 2 6.149,85 12.299,70 
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larg. x 5 alt.) e 02 médias (30 comp. x 15 larg. x 5 alt.); 02 Formas de pão de forma: Tamanho padrão; 24 Formas de empadinhas: 24 unidades; 04 Frigideiras inox: 02 pequenas e 02 médias; 04 Frigideiras antiaderentes: 02 pequenas e 02 médias; 02 Panelas de pressão 7 Litros; 02 Caçarolas médias; 02 Leiteiras; 02 Panelas 4 Litros; 02 Panelas 6L; 08 Espátulas de silicone; 12 Colheres de sopa; 10 Tábuas de corte: 02 verdes, 02 vermelhas, 02 azuis, 02 amarelas, 02 brancas; 02 Facas de chef; 02 Facas de legumes; 02 Facas de desossa; 06 Garfos de refeição; 06 Fouet; 20 Bowls: 06 grandes, 08 médios, 06 pequenos; 03 Rolos de Toalha descartável; 04 Pratos rasos; 04 Pratos fundos de louça branca; 04 Peneiras: 02 pequenas e 02 médias; 120 Pratinhos descartaveis: fundo pequeno; 06 pacotes de guardanapos descartáveis; 02 garfos trinchantes; 04 conchas; 04 refratários de vidros: 2 médios e 02 pequenos; 02 Balanças de precisão; 02 raladores de quatro faces; 04 bandejas grandes; 02 pares de luvas de forno; 2 esponjas e 04 detergentes; 02 Pinceis de silicone; 02 Pegador de massas; 02 Escumadeiras; 02 Boleadores; 30 Ramequim micro (porcelana ou melanina); 02 Maçaricos; 02 Mandolim; 02 Cutelos; 02 Escorredor de massas; 02 Chinoix pequeno. 

13 Infraestruturas 

ARENA - Costureiro: 04 mesas de escritório de madeira para apoiar as maquinas de costura; 02 bancadas de 2x0,60x1,00A; 04 banquetas altas; 02 sofás de 2 lugares; 02 plantas decorativas. 

Diária 1 2 2 3.361,96 6.723,91 
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14 Infraestruturas 

ARENA - Nutrição:  01 Balcão em Octanorm 1m x 50cm por 1,10m de altura com prateleira interna e portas; 01 Torre quente em madeira com laminado imitando madeira com forno elétrico embutido inox mínimo 48L e microondas embutido inox mínimo 25L; 01 Bancada de 3m com tampo em inox, pia de cozinha completa e fogão cooktop de bancada a gás 5 bocas; 01 Geladeira Frost Free Inox Invertida; 01 Batedeira planetária 5L; 01 Liquidificador industrial pequeno porte;  01 Multiprocessador; 01 Espremedor de frutas elétrico; 04 Panelas: 02 de 3L e 02 de 4L; 01 Panela de pressão 4L; 03 Colheres para cocção em polietileno; 02 Tábua em polietileno branca; 04 Facas de cabo branco; 02 Escorredor de inox; 04 Pratos de porcelana branco; 04 Copos de vidro 200ml; Talheres de mesa: 04 garfos, 04 facas e 04 colheres; 02 Jarras para suco; 01 Balança filizola; 04 Caixas vazadas de polietileno 20L para carregar alimentos; 01 Mesa de apoio com rodinhas em inox; 01 Balança de mesa para alimentos; 01 Estadiômetro de parede; 02 Bandejas em polietileno ou inox; 01 Notebook; 01 mesa de escritório; 01 cadeira de escritório. 

Diária 1 2 2 6.121,79 12.243,57 
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15 Estrutura e Infraestrutura 

SALA DE AULA DE GATRONOMIA:  01 Sala de 6x9m com paredes em painel de TS sendo 9m em painel mista cristal na altura de 2,20m com porta abrindo para fora e 21m em paredes em painel de TS BRANCO (dupla face) na altura de 3,20m estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado; Teto: fechado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado; 02 aparelhos de ar condicionado de no mínimo 9mil BTUs tipo split. Piso de madeira em MDF branco de 3x6 no ambiente de cozinha; Piso elevado de 6,00x5,00x0,20A em carpete azul; 01 Torre quente em madeira com laminado imitando madeira, com Forno elétrico embutido inox mínimo 48 Litros e microondas embutido inox mínimo 25 litros; 01 bancada de 2,00m imitando marmore com cuba funda completa e torneira de cozinha móvel; 01 Bancada de 3m imitando marmore com prateleiras internas, fogão de bancada a gás 5 bocas, com espelho no teto da bancada de 3,00x1,30 espelhando em ângulo a bancada para o público; 01 Geladeira Frost Free invertida; 01 Batedeira planetária 5L; 01 Liquidificador; 01 Multiprocessador. Descritivo elétrico: Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores com fiação de 6mm, instalação de 03 tomadas de 10A, 02 tomadas de 20A e luminárias LED tubular de 18W distribuídas uniformemente, 02 pontos para ar condicionado. Descritivo Hidráulico: Distribuição hidráulica e 

Diária 1 2 2 23.383,24 46.766,47 
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esgoto com 1 pia completa na bancada. Mobiliário: 01 aparadores de 2m com prateleira interna e porta com chave; 01 balcão de atendimento de 1m com frente adesivada e 01 cadeira alta de secretária;; 32 cadeiras fixas com braços retráteis; mesa pequena de computador; 1 Notebook; 1 Projetor fixo no teto; Tela de projeção fixa na parede; Bebedouro de coluna para garrafão de 20L; Garrafão de água mineral de 20L e copos descartáveis suficiente para 35 pessoas durante dois dias de evento. 

16 Estrutura e Infraestrutura 

SALAS DE AULA MULTIFUNCIONAL:  01 Sala de 6x9m com paredes em painel de TS sendo 9m em painel mista cristal na altura de 2,20m com porta abrindo para fora e 21m em paredes em painel de TS BRANCO (dupla face) na altura de 3,20m estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado; Teto: fechado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado; Teto: fechado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado, 02 aparelhos de ar condicionado de no mínimo 9mil BTUs tipo split. 01 Quadro de sala de aula em MDF branco de 2,40x2,80 fixado em parede reforçada para suportar o quadro mais projetor de 15kg do Senac.  Piso em carpete azul com tablado elevada em 30cm de altura com degrau, medindo 6,00x1,50 forrado com carpete. Descritivo elétrico: Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores, instalação de 03 tomadas de 10A na bancada, 02 tomadas na pia, 02 tomadas para o armário 

Diária 1 2 2 21.974,33 43.948,67 
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quente, 01 tomada para a geladeira; luminárias LED tubular de 18W distribuídas uniformemente, mais 02 pontos para ar condicionado e 01 tomada no teto para o projetor, incluindo layout, mão de obra e todos os materiais necessários para a realização dos serviços. Mobiliário: 01 aparadores de 2m com prateleira interna e porta com chave; 01 balcão de atendimento de 1m com frente adesivada e 01 cadeira alta de secretária; 01 armário de 2,00x2,00, 32 cadeiras com braços retráteis; mesa pequena de computador; 1 Notebook com cabeamento HDMI e rede interligados ao ponto do projetor; o projetor ficará por conta do Senac; Bebedouro: de coluna para garrafão de 20L; Garrafão de água mineral de 20L e copos descartáveis suficiente para 22 pessoas durante dois dias de evento. 

17 Estrutura e Infraestrutura 

ÁREA SENAC: Estrutura construída em madeira 02 faces reta c\ napa 22m² seguindo as cores do projeto, sala de 3,00x2,00 com porta e fechadura com chave e teto fechado; cobertura alongada de 3,00x2,00 apoiados com 03 colunas decorativas construídas em madeira 23m²; 03 colunas de 4,20 com alturas diferentes apoiadas na cobertura alongada; Parede com adesivo de 3,00x1,00.  Descritivo elétrico: Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores, instalação de tomadas universais para todos os eletronicos descritos e 02 spots com lâmpadas sob as prateleiras, sala fechada e cobertura; 02 refletores. Mobiliário: 05 bistrôs; 21 banquetas; 02 balcões 1,00x0,50m com porta e 

Diária 1 2 2 27.754,67 55.509,33 
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prateleira, 03 balcões 2,00x0,50m com prateleiras e porta com chave; 02 prateleiras para livros de 2,00x2,00m. Cores e design de acordo com o projeto, atendendo as medidas e material descrito. Sala de reuniões: Paredes de painel de TS sendo 9 paineis mista cristal e 9 paineis de TS BRANCO (dupla face); com altura de 3,20m estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado. Parede de 6,00x3,20 coberta por lona impressa; 01 ar condicionado split; 01 TV de no mínimo 50"; 01 notebook sob a mesa com cabo HDMI ligado a TV.  Mobiliário: 01 mesa de reunião para 10 pessoas com tampo de vidro e 10 cadeiras de escritório com espaldar alto; 01 aparador de 1m de madeira, 01 bebedouro de garrafão com copos descartáveis. Descritivo elétrico: Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores, instalação de 03 tomadas universais (bebedouro, TV, Notebook) e luminárias com lâmpadas fluorescentes distribuídas uniformemente, 01 ponto para ar condicionado, incluindo mão de obra e todos os materiais necessários para a realização dos serviços. Piso: toda a área de 128m² com carpete azul royal. 

18 Decoração Geral 

DECORAÇÃO GERAL:  10 Vasos de plantas; uma passarela em carpete AZUL com 180x2,00m; Carpete para o lounge do Stand Senac de 19,00x8,00m e 03 vasos com planta. Decoração do teto com tecido branco em LYCRA -ycra tencionada cobrindo 4 arenas, cada arena com 11m de largura, instalada 

Diária 1 2 2 6.837,67 13.675,33 
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de parede a parede, em um espaço de 14m, totalizando 616m²; 10 lixeiras grandes espalhadas pelo corredor. O objetivo do tecido, além de decorativo, é de previnir que fezes de pompos caim sobre as arenas de competição.  

19 Projetos 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS: 09 espaços para apresentação, cada um com: 01 bancada de 2,00m com frente em lona impressa de 2x1; 03 banquetas altas; 01 tripé para banner; 01 computador desktop All-in-one com som imbutido, windows 10, leitor de DVD, monitor de 21" no mínimo, pacote office completo e Windows Média Player.  TOTAL: 27 banquetas altas para bancada; 09 bancadas de 2m; 09 tripés porta banner; 09 computadores all-in-one 

Diária 1 2 2 9.320,67 18.641,33 

20 Louges 

LOUNGES  Estilo escritório: 04 lounges no estilo residencial, cada um com: 01 tapete de centro; 01 sofá de 3 lugares; 01 sofá de 2 lugares; 06 Puffs; 01 mesa de madeira branca de 1,00 para apoiar os alimentos; 01 Bebedouro: de coluna para garrafão de 20L com Garrafão de água mineral de 20L suficiente para 22 pessoas durante dois dias de evento; 01 Lixeira de pedal alta; 01 bancada em octanorm de 2m para apoiar o equipamento de som; 01 banqueta para bancada. Estilo sustentável: 04 lounges no estilo sustentável, cada um com: 01 tapete de centro; 01 sofá de 3 lugares em pallets; 01 sofá de 2 lugares; 05 Puffs; 01 aparador de 2,00x0,40 de madeira; 

Diária 1 2 2 7.204,33 14.408,67 
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21 Portais de entrada 

PORTAIS DE ENTRADA: Portal A: estrutura em octanorm medindo na lateral esquerda 5,0x4,40m com testeira medindo 2,0x 4,0m e lateral direta medindo 4,00x4,40m. Sua base em octanorm com profundidade de 1,00m. Vão central de 6m sem portas.Toda a frente coberta por lona impressa.  Portal B: Largura total de 9,55m por 5m de altura, com estrutura em octanorm com testeira medindo 2,0m de altura. Sua base em octanorm com profundidade de 1,00m. Vão central de 6m sem portas.Toda a frente coberta por lona impressa.  

Diária 1 2 2 16.539,00 33.078,00 

22 Central de Atendimento 

CENTRAL DE INFORMÁTICA E ATENDIMENTO:  Parede divisória dupla face brancas em TS 3.20 de altura; Parede divisória mistas em TS/vidro 3.20 de altura; Teto fechado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado; 03 portas mistas; 01 ar condicionado em cada sala; Testeira 13 M de comprimento por 1,00 de altura em toda extensão do estande iluminado com refletores; 01 balcão cego com 6,00x1,00x1,00; 01 balcão cego com 4,00x1,00x1,00 comprateleira e porta com chave; Iluminação com calhas fluorescentes em cada ambiente; 07 cadeiras giratórias; 03 banquetas para bancada; 03 mesas de computador; 09 cadeiras de escritório; 10 tomadas distribuidas de acordo com o projeto; Carpete na cor grafite com 52m2 aplicado no piso existente; Mobiliário e Equipamentos: 18 cadeiras, 06 mesas para computador em octanorm, 10 computadores ligados em rede com 03 impressoras multifuncionais, 3 

Diária 1 2 2 22.831,11 45.662,22 
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bancadas 1,00x0,50m com prateleiras e portas. 

23 Climatizador 
CLIMATIZADOR: 04 Climatizadores Evaporativo tipo industrial portátil com geração de ar frio e filtrado. 

Diária 1 2 2 5.479,67 10.959,33 

24 Recepcionistas 

RECEPCIONISTA - Prestação de Serviço  Profissional com experiência em recepção de eventos, para trabalhar durante 3 dias:  Dia que antecede ao evento: 02 recepcionistas panfletando de 9h às 18h no Pátio Brasil Shopping; 1° dia de evento: 04 recepcionistas de 8h00 às 17h00h e 02 recepcionistas de 12h às 21h; 2° dia de evento: 04 recepcionistas de 8h00 às 17h00h e 02 recepcionistas de 12h às 21h; Total: 18 diárias de 8h 

Diária 1 18 18 188,33 3.390,00 

25 Brigadistas 

BRIGADISTA - Prestação de Serviço: Profissional com formação comprovada, para prestar serviços de brigada nas instalações do evento durante 2 dias:  1° dia de evento: 02 brigadistas de 8h às 20h e 01 brigadista de 10h às 22h; 2° dia de evento: 02 brigadistas de 8h às 20h e 01 brigadista de 10h às 22h. Total: 06 diárias de 12h 

Diária 1 6 6 221,00 1.326,00 

26 Segurança 

SEGURANÇA - Prestação de Serviço:  Profissional com formação comprovada, para prestar serviços de vigilância e segurança desarmada das instalações do evento durante 4 dias:  Dia que antecede ao evento: 02 seguranças de 8h às 20h e 04 de 20h às 8h; 1° dia de evento: 02 seguranças de 8h às 20h e 04 de 20h às 8h; 2° dia de evento: 02 seguranças de 8h às 20h e 04 de 20h às 8h; Dia da retirada dos equipamentos do Senac: 02 seguranças de 8h às 

Diária 1 20 20 221,00 4.420,00 
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20h Os dias de montagem e desmontagem fica sob a responsabilidade da empresa montadora. Total: 20 diárias de 12h 

27 Limpeza 

LIMPEZA - Prestação de Serviço: Profissional com experiência para prestar serviços de limpeza em eventos durante 3 dias:  Dia que antecede ao evento: 05 profissionais de limpeza das 14h às 22h; 1° dia de evento: 05 profissionais das 6h às 14h; 05 profissionais das 14h às 22h; 2° dia de evento: 05 profissionais das 6h às 14h; 05 profissionais das 14h às 22h; Total: 25 diárias 

Diária 1 25 25 148,33 3.708,33 

28 Coffe Break 

COFFEEBREAK: Deverá ser servido por dia: 12 Garrafas de café sem açucar de 1L, 12 Garrafas de café com açucar de 1L, 24 caixas de suco Del Valle de 1L com sabores diferentes (laranja, uva e pessego), 400 salgados pequenos de cada tipo: quibe, esfirra de frango e coxinha; 02 tipos de bolos fatiados; 300 biscoitos variados de queijo e 300 pães de queijo pequenos.  Servir às 8h e repor às 11h; Servir novamente às 13h e repor às 16h; sendo necessário manter fixo nos 4 lounges: 01 garrafas térmicas 1L de café sem açucar; 01 badejas inox com pão de queijo e biscoitos, 01 badejas inox com salgados, copos descartáveis para café, água e suco.  

Diária 1 2 2 6.533,33 13.066,67 

29 Sonorização 

SONORIZAÇÃO: POR ARENA: 02 caixas ativas com tripé da JBL de 500; 04 microfones de lapela sem fio; Bateria suficiente para os microfones durante os dois dias; 01 Mesa de som de 12 canais; cabeamentos necessários e mesa de apoio; 01 operador de som TOTAL: 12 caixas ativas, 

Diária 1 2 2 5.625,74 11.251,49 
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24 microfones, 6 mesas de som, 03 operadores de som. ACOMPANHADO DE TÉCNICO ESPECIALISTA DURANTE OS DOIS DIAS DE EVENTO DE 8H ÀS 18H 

30 Tablet 

TABLET: 10 tablets androids com capa protetora, configuração mínima de: Tela de 10.1", Android 4, Ice Cream Sandwich (API Level 15), Memória RAM de 2Gb e interna de 16Gb, Bateria de 6500mAh, Acesso a internet via Wi-Fi ou 3G/4G, processador Quad core. 

Diária 1 7 7 816,67 5.716,67 

31 Internet 

INTERNET: WI-FI: sistema de internet liberada para 30 usuários ao longo dos dois dias de 8h às 21h. CABEADO: internet cabeada para 13 computadores com acesso de 8h às 21h. 

Diária 1 2 2 5.700,00 11.400,00 

32 Filmagem 

FILMAGEM:  Sistema de filmagem e edição de imagem para registro de eventos institucionais de médio e grande porte, durante os 02 dias de evento no Pátio Brasil de 8h às 21h e 01 dia de evento no Tetro do Sesc na Ceilândia de 14h às 17h. 

Diária 1 3 3 2.484,00 7.452,00 

33 Unifilas 
ORGANIZADOR DE FILA: 30 Organizador com fita retrátil: Fita: 5 cm largura / 2,00 m comprimento. 

Unidade 30 1 30 53,33 1.600,00 

34 Documentação 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO PÁTIO BRASIL SHOPPING: Registro de Responsabilidade Técnica - RRT; Alvará do evento; Deverá ser seguido as orientações do documento anexo: Regras para realização de eventos no Pátio Brasil Shopping. 

Diária 1 1 1 3.500,00 3.500,00 

35 Andaimes Fachadeiro 

ANDAIME FACHADEIRO: Área de segurança do trabalho: Andaime tipo fachadeiro utilizados para manutenções prediais, 02 quadros formando 2 pavimentos, 01 suportes de roldanas, com escadas 

Diária 1 2 2 1.718,00 3.436,00 
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tipo marinheiro, piso metálico e Rodízios com travas. Estrutura preferencialmente nova com tela de proteção: será utilizada para dar aula de Técnico em Segurança do Trabalho. Ele deve ser montado no local especificado no projeto e ser amarrado nos próprios pilares da estrutura ou em elementos próprios para fixação. 

36 Equipamentos de Segurança 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA: Área de segurança do trabalho:10 cintos paraquedistas; 10 talabartes Duplos; 10 capacetes com jugular; 10 parres de luva de vaqueta; 10 óculos de proteção transparentes devido o evento ser em local fechado e coberto; 01 cabo de 12 mm com 45Kn de resistência no tamanho de 200 metros, cor preta; 10 par de botas mar luvas com CA, e que possuam cadarço nas numerações 36,37,41, 42, 43 sendo dois de cada numero; 05 cadeirinhas para RAPEL com Certificação CA E UIAA. 22KN mínimo; 02 travas quedas para corda de 12 mm. 

Diária 1 2 2 2.422,00 4.844,00 

37 Extintores 
EXTINTOR DE INCÊNDIO:  08 extintores de incêndio com Tripés e Sinalizações Visuais dos extintores e saída de emergência. 

Diária 1 2 2 703,33 1.406,67 

38 Rádios 

RÁDIO comunicador:  06 rádios comunicadores com alcance mínimo de 300M em embiente fechado, com carregadores de bateria e fone de ouvido e microfone. Duração da bateria: Aproximadamente 10hrs. 

Diária 1 2 2 683,33 1.366,67 

39 Stand 

STAND 4x4:  Stand em TS branco dupla face em formato "L", com 3,20m de altura, testeira iluminada, 1 balcão de 2m com prateleira e porta com chave, com testeira de 2x1 adesivado, piso em carpete preto. Sendo sempre um 

Unidade 10 1 10 3.078,58 30.785,80 
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stand conjugado ao outro, compartilhando uma parede de 4m com outro stand, de acordo com o projeto. 

40 Blimp 
DIVULGAÇÃO: 3 balões BLIMPS com a logomarca do Senac e do Prêmio Excelência alugados por 7 dias  

Diária 1 5 5 6.647,00 33.235,00 

41 Transfer 

TRANSFER PARA O EVENTO: em ônibus convencional mínimo 45 lugares; 01 ônibus realizando 3 viagens - manhã, tarde e noite: do Senac Sobradinho para o Pátio Brasil – 50km ida e volta - Total: 150km; 01 ônibus realizando 3 viagens - manhã, tarde e noite: do Senac Gama para o Pátio Brasil – 72km ida e volta - Total: 216km; 01 ônibus realizando 3 viagens - manhã, tarde e noite: do Senac Ceilândia para o Pátio Brasil – 60km ida e volta - Total: 180km; 01 ônibus realizando 3 viagens - manhã, tarde e noite: do Senac Taguatinga Norte para o Pátio Brasil – 44km ida e volta - Total: 132km; 01 ônibus realizando 2 viagens por turno - manhã, tarde e noite: de escolas da Asa Sul para o Pátio Brasil – média de 10km ida e volta - Total: 60km; Dia 09/10 01 ônibus realizando 2 viagens por turno - manhã, tarde e noite: de escolas da Asa Norte para o Pátio Brasil – 13km ida e volta - Total: 75km; Dia 10/10 

Diária 1 1 1 21.164,67 21.164,67 

42 Estrutura 

Sala da equipe de manutençao e cozinha: Paredes em painel de TS BRANCO dupla face na altura de 3,20m de 4x4, estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado, com teto fechado e ar condicionado, iluminação interna com 3 lâmpadas fluorecente, 01 Balcões em Octanorm 2m x 50cm por 

Diária 1 1 1 3.219,00 3.219,00 
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1,10m de altura com prateleira interna e 01 porta com tranca com chave; Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores com fiação de 6mm e 2 pontos de tomadas com 4mm; 02 lixeiras comuns pequenas; 1 pia de cozinha com sistema de água e esgoto independente em bancada de 2m 

43 Estrutura 

Pronto Socorro: Paredes em painel de TS BRANCO com 14 placas dupla face na altura de 3,20m, estruturados por montantes octogonais e travessas Z450 de alumínio anodizado, com teto fechado com ar condicionado, iluminação interna com 3 lâmpadas fluorecente, 01 Balcões em Octanorm 1m x 50cm por 1,10m de altura com prateleira interna e 01 porta com tranca com chave; Testeira de 7x1 estampada por lona impresso; Piso em carpete; Distribuição elétrica com 3 tomadas, instalação de 3 refletores na testeira com lâmpada fluorecente de 20W; 02 lixeiras comuns pequenas. 

Diária 1 1 1 3.130,00 3.130,00 

44 Totem 

TOTEM EM MDF ADESIVADO: Em MDF medindo 0,90x2,00 adesivado nas duas faces; base em formato de caixa de 0,90x0,20. 

Diária 4 5 20 641,33 12.826,67 

Total Estimado do Prêmio Excelência Senac DF 2018 755.329,85 
SUBTOTAL ESTIMADO  877.964,52 

TOTAL ESTIMADO  877.964,52 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO E DATAS DOS EVENTOS  1. Hair Brasília:  
Dias do evento: 15, 16 e 17 de julho de 2018 
Local: Ulysses Guimarães 
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Dias da montagem: 13 e 14 de julho de 2018  
2. Semana Pedagógica Senac:  
Dias do evento: de 16 à 20 de junho de 2018 
Local: SEUPS 703/903, Lote A - Senac Plano Piloto 
Dias da montagem/entregas: de 16 à 20 de junho de 2018 
3. Cerimônia de encerramento do Prêmio Excelência:  
Dia do evento: dia 11 de outubro de 2018 
Local: Teatro Sesc Ceilândia 
Dia da montagem/entrega: dia 11 de outubro de 2018  
4. Prêmio Excelência Senac DF:  
Dias do evento: dias 09 e 10 de outubro de 2018 
Local: varandão do Pátio Brasil Shopping 
Dias da montagem: de 5 à 7 de outubro de 2018 
O evento realizado no Pátio Brasil Shopping, deverá obedecer as regras para realização de 
eventos no Pátio Brasil Shopping. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018  
ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
A..............................(Razão Social da empresa).........................., 
CNPJ..........................., com endereço à ..........................................declara, em 
atendimento ao Edital do Pregão N.º 06/2018, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e de que os documentos solicitados estão em plena validade. 
 
 

Local e data, 
 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 
 
 
 
 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 38 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 
 

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

 
    A..............................(Razão Social da empresa).........................., 
CNPJ..........................., com endereço à ..........................................declara, em 
atendimento ao previsto no Edital Pregão N.º 06/2018, que não possui em seu quadro de 
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se 
for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 
    Local e data,     (Assinatura e identificação do responsável pela empresa)  
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 
 

ANEXO IV 
 

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, Senhor , resolvem em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Sistema de 
Registro de Preços n.º 12/2017, registrar os preços para eventual contratação de 
................., 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 contratação de 
empresa para prestação de serviços de organização de eventos, descrição e preços 
relacionados a seguir Preços Registrados e Empresas Fornecedoras: 
2 – FORNECEDOR(A) 
2.1 - ................., 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 ........ 

Nº DESCRIÇÃO UND QTD DIÁRIA VALOR (R$) 
UNT TOTAL 

       
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 – Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) 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 contratar os serviços, 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, assegurada 
ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 40 

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 por meio de Termo Contratual. 
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 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
5.1 - Disponibilizar servidor para a fiscalização e acompanhamento dos serviços. 
5.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax, onde 
constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor. 
6 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6.1 – Fornecer em sua totalidade os serviços solicitados, de acordo com a necessidade do 
Senac-DF. 
6.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes do não fornecimento dos 
serviços solicitados. 
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6.3 - Manter os preços dos serviços durante a vigência da presente Ata, conforme proposta 
de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
6.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas da prestação dos serviços, 
correrão por conta do fornecedor. 
6.5 - O não cumprimento da prestação que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá acarretar 
responsabilidade do Fornecedor. 
6.6 - Responsabilizar-se pela quantidade dos serviços de acesso a ser fornecido ao Senac-
DF. 
7 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
7.1 - 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. 
7.2 - 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. 
7.3 - 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 cem por 
cento dos quantitativos dos itens registrados. 
8 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
8.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não prestar os serviços 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. 
8.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 
8.3 - 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. 
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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. __________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Contrato de Prestação de Serviços entre o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 
Senac-DF e a Empresa ................., na forma e 
condições abaixo. 

CONTRATANTE: 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) -. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº. . SSP/ e, CPF nº. ..-, residente e domiciliado em 
Brasília - DF e pelo Diretor Regional do Senac - DF, Senhor , , , portador da Carteira de 
Identidade nº.  e CPF nº. ..-, residente e domiciliado em Brasília - DF. 
CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..) 
........, CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor .........., 
brasileiro, Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado 
em ........... . As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os 
termos e as condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste contrato constitui no registro de preço para a eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Edital 
do Pregão n.º 06/2018 e seus Anexos, e a proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
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I - Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento dos serviços descritos neste termo, 
prestando todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pelo Gestor do 
Contrato, cujas orientações e reclamações se obrigam a atender; 
II - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do 
contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a 
correção, evitando repetição de fatos; 
III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
Senac; 
IV - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, 
ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado; 
V - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os 
seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles; 
VI - Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito 
durante a realização do evento; 
VII - Manter técnicos capacitados a prestar o adequado suporte a toda infraestrutura do 
evento; 
VIII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 
empregados, quando da realização dos serviços; 
IX - Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade 
verificada e prestar os esclarecimentos necessários para deliberação e mudança dos 
detalhes durante a fase de planejamento do evento; 
X - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente 
após sua verificação; 
XI - Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo o local do evento 
sempre em perfeita ordem; 
XII - Providenciar o transporte de todo material e equipamento previsto para instalação no 
local, com antecedência, devendo tudo estar montado e em condições, antes do inicio do 
evento; 
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XIII - Os equipamentos deverão ser entregues instalados e testados na véspera 
(antecedência mínima de 04 horas) do evento. A empresa deverá estar com os 
equipamentos em pleno funcionamento 02 (duas) horas antes do início do evento e deverão 
ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 
XIV - Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito 
durante a realização do evento; 
XVI - Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE cumprindo 
os horários definidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos 
advindos de sua inobservância; 
XVII - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, inclusive as 
condições de regularidade fiscal atualizadas; 
XVIII - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, 
imediatamente após sua verificação; 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 
I - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
prestação dos serviços; 
II - Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitado pelo preposto da empresa. 
III - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar, por 
meio dos profissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado. 
IV - Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto 
qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
serviços que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas. 
V - Acompanhar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos quatro 
horas antes da realização do evento. 
VI - Solicitar em tempo hábil a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que 
não tenham sido considerados adequados. 
VII - Vistoriar e aprovar as instalações e ambientes montados e posteriormente 
desmontados pela empresa vencedora do certame. 
VIII - Recusar o(s) serviço(s) que esteja(m) fora das especificações estabelecidas no edital. 
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IX - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da 
empresa. 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os valores e serviços objeto deste Contrato são os seguintes: 
Nº DESCRIÇÃO UND QTD DIÁRIA VALOR (R$) 

UNT TOTAL 
       

Parágrafo Primeiro: Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a 
devida comprovação de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes 
certidões: 
a) Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal; 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis 
após apresentação da Nota Fiscal/fatura do fornecedor contendo a descrição dos serviços, 
conforme especificações do objeto licitado e aceite no verso da nota fiscal do servidor do 
Senac-DF, responsável pela fiscalização do Contrato. 
Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária, na 
conta corrente da CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado em caso de descumprimento das 
obrigações previstas nesta cláusula. 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

O valor deste Contrato será fixo e irreajustável durante a vigência e somente 
poderá ser reajustado em caso de renovação, usando-se como índice o INPC/IBGE ou, na 
ausência deste, outro índice que venha a ser previamente acordado entre as partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

O Presente Contrato terá sua vigência por 06 (seis) meses, com início em 
.../.../2018 e término em .../.../2018, podendo ser renovado por igual período, até o prazo 
máximo de 60 (sessenta) meses, caso seja do interesse de ambas as partes, mediante 
comunicação expressa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, 

sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa 
a) Compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 
b) moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor 
total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou 
seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato; 
c) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
Parágrafo Primeiro. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor 
da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 
I - A qualquer tempo, por quaisquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 
II - Por descumprimento de quaisquer das suas cláusulas, independentemente de ações 
legais; 
III - Em caso de falência, dissolução ou liquidação societária, bem como nos casos de 
insolvência; 
IV - Interrupção dos serviços, pela CONTRATADA, sem motivo justificado; 
V - Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 
VI - Transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte; 
VII - Negar-se a refazer qualquer serviço realizado em desacordo com o contrato, no prazo 
que, para tanto, determinar o CONTRATANTE; 
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Parágrafo Primeiro: A critério da CONTRATANTE, o contrato poderá ser rescindido sem 
que todos os eventos tenham sido executados, não cabendo a CONTRATADA indenização ou 
ônus de qualquer natureza em decorrência da rescisão. 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os 
prejuízos que a rescisão, por sua culpa acarretar ao CONTRATANTE, desde já, a 
CONTRATADA, autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta 
própria, quer seja por intermédio de terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer 
indenização à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 
execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato 
em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 
subscritas. 

Brasília,...... de .................... de 2018 
 

Luiz Otávio da Justa Neves Adelmir Araújo Santana 
Diretor Regional  

Senac-DF 
Presidente do Conselho Regional 

Senac-DF 
 
CONTRATADA 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 
 

ANEXO VI 
 

PLANTAS ILUSTRATIVAS PRÊMIO EXCELÊNCIA SENAC E HAIR BRASÍLIA  



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 50 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 51 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 52 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 53 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 54 

  



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 55 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 56 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 57 

 

  



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 58 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 59 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 60 

  



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 61 

  



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 62 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 63 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 64 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 65 

 



 
  

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 66 

 


