SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2018
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF,

torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global, 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: 15/10/2018
HORA: 10 horas

LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO DA UASG: 926781
2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cozinha industrial, para
atender a Escola de Gastronomia, Restaurantes e Lanchonetes-Escolas do 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 Serviços; e
b) Anexo II – Contrato.

2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos
interessados, no site do Senac-DF, www.senacdf.com.br ou no portal de compras do Governo
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública,
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF.

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do
Pregoeiro em contrário.

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet,

a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SenacDF, aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012.

2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar
nº. 123/2006.

2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser
desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto conforme subitem

anterior, não se aplica à presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é
aplicável e não será aceito, consequentemente as empresas que ofertarem lance de
desempate não serão convocadas.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as

exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação,
e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e 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 sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país;
d) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e
e) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF.

3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do Sistema Eletrônico, que:

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e

b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

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

partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil,
Art.7º, Inciso XXXIII.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
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Planejamento,

Orçamento

e

www.comprasgovernamentais.gov.br.

Gestão

-

SLTI,

por

meio

do

site

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados

em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras
do sistema para a entrega da documentação pertinente.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir
as propostas apresentadas.

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou
ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão
de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF,

inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão.
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5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos
ou na Resolução Senac n.º 958/2012.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e
final.

5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste

Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante
com as disposições aqui contidas.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados
neste Edital, por comando do Pregoeiro.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2.

A

desclassificação

será

sempre

fundamentada

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

e

registrada

no

sistema,

com

7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e do valor do lance.
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8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer

lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema,
observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital.

8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances.

8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.

8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência.

8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente
encerrada a recepção de lances.

8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço global apresentado.

9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º

(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
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melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

10.3 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos
lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados no item.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para

enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira

adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na
extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um
prazo adicional a critério do pregoeiro.
11.1.2

Excepcionalmente,

o

pregoeiro

poderá

disponibilizar

o

e-mail

institucional

licitacao@df.sencac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não
comporte o tamanho dos arquivos.

11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos

arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional

licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio
da documentação.

11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item
15.6 deste edital.

11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:

11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;

11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$);

11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos
operacionais,

equipamentos,

EPIs,

transportes,

encargos

previdenciários,

trabalhistas,

tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta

ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas
nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;
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11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se

houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a
indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante,
vinculada ao CNPJ constante da Proposta;

11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com
as especificações contidas nos Anexos deste Edital;
11.3.

Todos

os

documentos

emitidos

em

língua

estrangeira

deverão

ser

entregues

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.

11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a
ser estabelecido pelo Pregoeiro.

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
ao Núcleo de Compras- NCO, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 3 Lotes
945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030.

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro.

11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e

justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão.
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11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação
são coerentes com os de mercado.

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu
preço.

11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem aos serviços e materiais
e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para sua continuidade.

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e
adjudicação.

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:
12.1.1 - 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.
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

8

12.1.2 - 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, datada e assinada pelo representante legal da licitante, de que possui ou

possuirá, na ocasião da assinatura do contrato, sede ou filial no Distrito Federal, com estrutura

mínima que suporte os compromissos assumidos com a CONTRATANTE durante toda a vigência
do contrato, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato;
12.1.3 - 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.
12.1.4 - 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/InformaNICer
tidao.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)
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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)
12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições
de habilitação das licitantes.

12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação
atualizada.

12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio
de documentos que os contenham.

12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos neste Edital.

12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação
de habilitação.

12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde
que devidamente justificado.

12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou

falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que
emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos
para fins de habilitação.

12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos

referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que
ensejará a inabilitação da empresa.

12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da
licitante.

13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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13.1 - 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.

13.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e

encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitação@df.senac.br, ou na impossibilidade,

protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho

3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis.

13.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem
13.1.1.

13.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada,
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante.

13.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a

partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da
impugnação.

13.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para

julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame,
informando às licitantes por meio do sistema.
13.6

–

Os

avisos,

informações

e

convocações

referentes

ao

processo

licitatório

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante
publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a
acessá-lo.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá
recurso da decisão que inabilitar a licitante.

14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a em campo próprio do Sistema.
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14.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados

para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término
do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer,

importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo
para adjudicação e homologação.

14.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

14.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os que forem enviados por fax ou e-mail.

14.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo

de Compras - NCO, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho
03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis

14.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os
recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a

chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda
classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições
de sua Proposta Financeira.

14.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.
15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. Homologado o resultado da licitação, o Senac-DF convocará a adjudicatária para
assinatura do Instrumento Contratual, nos termos da Minuta de Contrato – Anexo II, parte
integrante deste Edital.

15.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato implicará multa, conforme item 16, e
perda do direito à contratação.

15.3. O Contrato com a vencedora não será assinado se esta não cumprir as condições legais
de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize a prestação dos serviços.

15.4 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
igual período, não podendo ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
16 - DAS SANÇÕES
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16.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as
seguintes sanções:
I – advertência;
II – Multa:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor do serviço, e cancelamento do Contrato, 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 terceiro dia útil 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.

16.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.

16.3 – 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 5 (cinco) dias corridos,
contados da
notificação;

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
VII - não mantiver a proposta.
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17 - DO PAGAMENTO

17.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega 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.

17.2 - 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.

17.3 - Somente

será

efetuado

o

pagamento

dos

serviços

solicitados

no

Pedido

de

Compra/Serviços, 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

serviços e materiais de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais
documentos da licitação.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – 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.

18.2 - Na vigência do Contrato, a Contratada deverá manter todas as condições que a incluíram
no certame.

18.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.

18.4 - As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.sescdf.com.br e no

Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação
de cada fase.

18.5 - 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.

18.6 - 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.

18.7 - 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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18.8 - 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.

18.9 - 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.

19.10 - 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.

18.11 - 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.

18.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo
fornecimento dos serviços e materiais nas condições oferecidas.

18.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário
Brasília,

de setembro de 2018

Fabricio da Silva Gama
Núcleo de Compras
Senac – DF
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 16/2018
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
 Os consertos serão informados conforme necessidade do Senac-DF, e segundo as visitas
de

manutenção

preventiva

que

serão

realizadas

semanalmente

na

Escola

de

Gastronomia, nos Restaurantes e Lanchonetes-Escola Senac MPDFT, STF, MJ e CGU.

 O Senac-DF realizará o pagamento mensal, conforme valor firmado em contrato.

 Após as manutenções preventivas a empresa fará um relatório de manutenção com as
devidas observações e indicações de conserto, caso seja necessário.

 As peças necessárias para os consertos serão adquiridas pelo Senac-DF.
 Ações que serão realizadas na manutenção preventiva:


Limpeza da parte mecânica;



Medição de carga de gás nos equipamentos de refrigeração;









Verificação dos comandos elétricos;

Medição das tensões e correntes dos equipamentos;

Medição da vibração dos equipamentos elétricos mecânicos;
Medição dos ruídos dos equipamentos;

Análise dos óleos lubrificantes dos equipamentos;
Análise estrutural e das superfícies;
Análise termográfica.

 Relação de equipamentos por restaurante:
CEP TTH – Escola de Gastronomia
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Descrição

AMASSADEIRA AE 10L, CAPACIDADE 10 KG,
VELOCIDADE 180 RPM, PESO LÍQUIDO 53 KG,
AMASSADEIRA ESPIRAL AE 25L
BALANÇA DE MESA- 15 KG/ 5G

BALANÇA ELETRICA 15 KG, NA COR PRETA
CUSTON
BALANÇA ELÉTRICA, CAPACIDADE MAXIMA DE
15 KG, COM DIVISÃO DE 5G
BALANÇA ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA 15 KG

BALANÇA ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 3KG

Marca

Modelo

QTD

MB BRAESI

AES 25 STYLE

1

G. PANIZ

AE-10L

1

URANO

UDC 15/5 POP
PLATINA 15

1

URANO

US 25/5

1

FILIZOLA

BP6

FILIZOLA
TOLEDO

PRIX III

6

1

1
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BALCÃO REFRIGERADO EM AÇO
GAVETAS DIM 1500X700X850MM
BALCÃO REFRIGERADO EM AÇO
GAVETASNS1742090714/1743

INOX

C/6

INOX

C/6

BATEDEIRA PLANETARIA EMPIRE RED 220V
BEBEDOURO DE PRESSÃO, INOX

SERVINOX

1/4 HP R22

12

KITCHENAID

KEA30CVPNA

15

FRILUX

CFF 20 E

1

---

---

SERVINOX

1/4 HP R22

IBBL

CAMARA DE FERMENTAÇÃO

CAMARA FRIGORIFICA CONGELADA F.E

BAG-40

---

CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERADA F.E

1

1

---

1

CE65

3

1

CHURRASQUEIRA CHAPA ELÉTRICA

VENANCIO

COMPRESSOR CHAPERINI

CHAPERINI

BIVOLT 127-230V

1

VENANCIO

DMV 30

1

CILINDRO DE MASSAS LAMINADOR 1300 X 680
X 730 MM
CORTADOR
500X460X380

DE

FRIOS

AUTOMÁTICO

DIVISORA DE PÃES COM NAVALHA
ESTUFA PARA NORI 1/2 FOLHA

FILTRO
DOTADO
REFRIGERADOR

DE

2

2

Q

TORNEIRAS

ELETRICO

MESA

FOGÃO COOKTOP, DE INDUÇÃO, 1 BOCA

FOGÃO,
GÁS
INDUSTRIAL,
COM
02
QUEIMADORES
FORNO A GÁS TURBO, EM AÇO VISOR DE VIDRO
ISOLAMENTO TERMICO, CAPACIDAE DE ASSAR
200 PÃES COM 08 ESTEIRAS.

MB BRAESI

FB 12/1

1

COZIL

PL ESP00009

10

ELETROLUX

ICP 30

2

---

FORNO MICROONDAS MEX 55 INOX 220/60

---

FREEZER BALCÃO REFRIGERADO HORIZ. EM AÇO
INOX, COM 1 PORTA, 1 PRATELEIRA
FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 242 L, COR
BRANCO
FREEZER, RESFRIADOR PRODUÇÃO POR CICLO
25 KG, CAPACIDADE INTERNA : 4 GN 1/1
DE

3

2

3

1

FCDT8
CICLONE DIGITAL

1

MIDY BCO

1

PRATICA
TECHNICOOK

TSC10 FACELIFT

4

VENANCIO

---

VENANCIO

ELETROLUX

FORNO REFRATARIO ELETRICO

LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO

7883-11654

BMS45 ABBNA

LAYR

380V

LAMINADOR
ELÉTRICO,
CAPACIDADE
PRODUÇÃO 0,6 G DE MASSA

---

FISCHER

VENÂNCIO

FRITADOR HD, CUBA

---

---

FORNO ELÉTRICO, INDUSTRIAL 60 x 45, 220v
ELÉTRICO,

2

3

BRASTEMP

FORNO ELÉTRICO, EASY CLEAR

1

---

FORNO DE MICROONDAS, 30 LITROS

FORNO
INDUSTRIAL,
TRIFÁSICO

CFBA 30/1

---

FOGÃO A GÁS MODULAR TIPO FRANCES
FOGÃO COOKTOP
VIDROCERAMICA

MB BRAESI

CLPV 39

---

ESTUFA PARA NORI FOLHA INTEIRA
FATIADOR DE PÃO DE FORMA

VENANCIO

PRPE 900

2

1

MEX 55

4

---

1

ELVI

1

ELETROLUX

FE 26

1

IRINOX

MF 25.1

4

LEV 30
TALHARIM

5

CROYDON

FH1B 20235-6

SKYMSEN

LVS 1,5 N

ARKE

4

20
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

LIQUIDIFICADOR,
ALUMÍNIO
LIQUIDIFICADOR,
ALUMÍNIO

1,5

LITROS,

COPO

EM

1,5

LITROS,

COPO

EM

SKYMSEN
PHILCO

---

POWER 750W

2

1

MAQUINA PARA PANQUECA / CREPE

CROYDON

MPES 20554-6

3

MODELADORA DE PÃES, MARCA MB- 35/1

MB BRAESI

MB 35

1

RI 777690

9

MICROONDAS, 30 LITROS, 220V, BRANCO

CONSUL

MOINHO PARA PÃO

MB BRAESI

PROCESSADOR WALITA R1777690 220V

PURIFICADOR AGUA SOFT (N) 220V PLUS PRATA
RALADOR DE QUEIJO
REFRIGERADOR
PORTAS

HORIZONTAL,

CMS45 ABBNA

AÇO INOX 03

REFRIGERADOR, 468 LITROS

REFRIGERADOR,FROST FREE, 430 LITROS, COR
BRANCO

WALITA

MP 02/1

3

3

EVEREST

SOFT PLUS

6

SERVINOX

---

1

MB BRAESI

RQ 01

ELETROLUX

DC47

ELETROLUX

1

1

DF50

1

Modelo

QTD

xx

1

xx

2

Restaurante e Lanchonete-Escola Senac MPDFT
Nº

Descrição

1

Amassadeira de massas

3

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Marca

GASTROMAQ

4140G-MBI25

Balcão refrigerado horizontal 2 portas

SERVINOX

xx

Balcão refrigerado horizontal 3 portas

SERVINOX

Ante câmara

xx

Balcão refrigerado horizontal 2 portas 1 cuba
Balcão refrigerado horizontal 3 portas 1 cuba
Balcão refrigerado horizontal 4 portas 1 cuba
Batedeira

Caldeirão autoclavado

SERVINOX
SERVINOX
SERVINOX

xx
xx

BRAESI

BP-05N STYLE

xx

xx

xx

Câmara frigorifica congelados
Câmara refrigerada

xx

SERVINOX

xx

Extrator de suco industrial

SKYMSEN

Cortador de frios
Filtro de agua

1

4

1

Chapa bifeteira a gás

NEW QUEEN

1

xx

SDF-20

Chapa para misto quente

4

1

SKYMSEN
xx

2

xx

Centrifuga

Chair broiller a gás

1

1
1

xx

1

STYLE

2

1

BERMAR

BM 18-NS

xx

xx

5

xx

3

Fogão elétrico Cooktop 2 bocas

xx

Fogão industrial 2 bocas a gás

xx

Fogão industrial 6 bocas a gás

xx

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

EXB
xx
xx

1

3

1
1
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22

Forno combinado a gás

23

Forno elétrico

25

Fritadeira agua e óleo

24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nº

Forno microondas 38 Lts
Geladeira Vertical porta de vidro
Liquidificador

Liquidificador basculante
Máquina de café

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

METALFRIO

VB-40W

Máquina de lavar louças
Pass trought refrigerado

FR2CJR

1

xx

1

xx

1

2

xx

xx

2

xx

xx

Processador de alimentos

xx

xx

Seladora a vácuo

Marca

Chapa para misto quente
Crepeira

Fatiador de Frios

Fogão industrial 4 bocas a gás
Fogão industrial 8 bocas a gás

Forno elétrico turbo

3

1

xx

xx

1

CLMIV 39

1

xx

1

PRKF-101E

1

Mobinox
xx

AISI 304
AISI 304
xx

1
1

1

CROYDON

HEAVY DUTY GR3E

LAYR

LAYR TOPAZIO

JL COLOMBO

xx

1

COZIL

Power line

1

FERRINOX

xx

FERRINOX

AXT 301

Progas

FAN BLOWER
SYSTEM

Forno elétrico

2

BRAESI BP 12

GURAL

Fogão chapa francesa

1

EVEREST

xx

Progas

Extrator de suco industrial

2

QTD

xx

Crepeira

xx

1

Modelo

Venancio

Chapa Elétrica

xx

xx

Restaurante e Lanchonete-Escola Senac STF

Cilindro laminador elétrico

xx

xx

Visorama sobre balcão aquecido

Câmara refrigerada

1

PSEE-22-N

Pista Quente

Câmara frigorifica congelados

1

SKYMSEN

Pista Fria

Batedeira industrial

3

5

xx

xx

Descrição

4

LS-04MB

xx
xx

Moedor de carne

1

LAR-02MB

Máquina de gelo

1

xx

SKYMSEN
xx

Caldeirão gás/vapor ind. 200 lt Autoclavado

6

BMX40ARBNA

POLI

3
5

BRASTEMP

MONARCHA

Balcão refrigerado 3 portas horizontal

4

WC-40

xx

1
2

WICTORY

1
1

1

xx

1

turbo

1

xx

2
1
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18

Forno elétrico combinado

VENÂNCIO

20

Forno microondas 20 Lts

Consul Facilit

Forno microondas 31 Lts

Eletrolux

19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Forno elétrico combinado

VENÂNCIO

Forno microondas 31 Lts

SERIE
1825481511050420
SERIE
1825481511050420
CMS26ABBNA

Eletrolux

Forno microondas espelahdo 31 lts
Forno microondas 32 lts
Forno salamandra

Freeze horizontal 2 portas

Geladeira Vertical porta de vidro
Máquina de lavar louças
Liquidificador 1,5 L

F 051C

2

H500 - PNC =
92040481

HOBART DO
BRASIL

P 6200 ECOMAX
612

SKYMSEN

Liquidificador

1

ELETROLUX

SKYMSEN

Liquidificador

PME 31

CM845ABBNA

METAL NOBRE

1

Liquidificador 4 L
Máquina de gelo

Máquina espremedora de sucos
Máquina p/ Crepe

Máquina Seladora a vácuo

1
1

xx

1

LS-04MB-N

1

SPL-022 800W

DILETTO

1/5 R 220V/1600W

1

xx

xx

1

SV460M

1

EVEREST

SULPLACK

Moedor de carne

1

SPOLUS

SKYMSEN

Máquina de café

1

1

VITAMIX

Liquidificador 2 L

1

TA-02-N

SKYMSEN

Liquidificador 1,5 L

1

4

SKYMSEN

Liquidificador

1

SERIE 175

SKYMSEN

Liquidificador

1

1

Consul
FIRE

1

MEF41
MEF41

Philco

1

EVEREST
AUTOMATIC

1

1

2

METUISA

PCI22BIVMF60NS

1

Pista Fria

TELLINOX

xx

6

Processador de alimentos

SKYMSEN

Pass trough aquecido

TELINOX

Pista Quente

xx

TELLINOX

Purificador de Água
Purificador de Água

Refrigerador industrial 4 portas
Termo mix

PA-7SE-N

4

3

SOFT

PLUS BY EVEREST

1

SOFT

PLUS BY EVEREST

1

SOFT

Purificador de Água

xx

1

xx

PLUS BY EVEREST

VERONA

xx

VERONA TURBO

1
1

1
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Nº

Restaurante e Lanchonete-Escola Senac CGU

Descrição

1

Amassadeira de massas

3

Balcão refrigerado horizontal 2 portas

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nº

QTD

SORINOX/COZIX

xx

2

COZIX

Bebedouro p/ Garrafão

101-S

1

FISHER

7883-11654

1

SERVINOX

xx

SKYMSEN

Fogão industrial 4 bocas a gás

SERVINOX

Forno a gás

VENANCIO

Fogão industrial 6 bocas a gás
Forno combinado elétrico
Forno combinado a gás

1

xx

1

SORINOX

xx

SERVINOX

1

1

BMS 35BBBMA

Freeze vertical 2 portas

2

xx

BRASTEMP

METALMAQ

Geladeira Vertical porta de vidro

EXB

CC6

Forno salamandra
Freeze Horizontal

xx

PRÁTICA
PRÁTICA

Forno microondas 30 Lts

5

FILIZOLA

Extrator de suco industrial

Fogão elétrico Cooktop 2 bocas

xx

1

11012001

TEDESCO

Cortador de frios

xx

IBBL

Chapa para misto quente

1
1

xx

1

xx

1

xx

4

2

3

FRILUX

UCF410

2

SUGGAR

MG1022PR

1

Pass trough aquecido

SERVINOX

xx

1

Picador de carne

SKYMSEN

PSEE22N

1

SERVINOX

xx

Liquidificador

SIEMSEN

Máquina de gelo

Máquina de lavar louças

NETTER

Pass trought refrigerado

SERVINOX

Pista Fria

SERVINOX

Processador de alimentos

Pista Quente

Refrigerador industrial 4 portas
Refrigerador Vertical

Descrição

3

Balcão refrigerado horizontal 3 portas

Balcão refrigerado horizontal 4 portas 1 cuba

NT300
xx

3

1

1
1

SKYMSEN

PA7SENRS

1

CONSUL

BIPLEX 450

2

1

1

Marca

Modelo

QTD

xx

xx

1

Skymsen

Ante câmara

TAO 02

xx

Restaurante e Lanchonete-Escola Senac MJ

Amassadeira de massas

4

Modelo

SKYPAN

Balcão freezer horizontal 2 portas

1
2

Marca

Elgin ( motor)
Elgin ( motor)

xx
xx
xx

1
1
5
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5

Balcão refrigerado horizontal 5 portas

7

Câmara frigorifica congelados

6
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Batedeira

Fogão cooktop

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4Q

Forno microondas 30 Lts

CIF 300

Forno salamandra
Fritador elétrico
Liquidificador

Máquina de gelo

Purificador de Água

Brastemp

King size MBX 4

Progás

2010 E

1

FGE3

1

PME 31

1

1

1

MEX 55

2

Inoksan

PSE 200

1

Eletrolux

DC 47

1

EGC 50

1

F1B- 2

2 Industrial
Shop/ Skymsen

01 2L / LS02 MB

Mop

NT 8105

xx

xx

1
1

4

1

xx

3

Robot Coupe

CL 50 / R502 vv

2

xx

xx

Soft Everest

Refrigerador Vertical

1

Crystal plus

xx

Processador de alimentos

1

Lair

Titan

Pista Fria

Pista Quente

5

1

Everest

Máquina de lavar louças

1

Selfcooking

Croydon

Geladeira

1

RATIONAL

xx

Eletrolux

Forno para panificação

2

2

Philco

Forno microondas 55 Lts

3

xx

xx

Forno elétrico giratório turbo com 3 bandejas

Forno microondas 42 lts

24

FISCHER

Forno combinado elétrico

21
23

ACA095B

METALMAQ

Forno elétrico

22

Total line

Fogão industrial 4 bocas a gás
Fogão industrial 12 bocas

1

SPSL

Palladium
premium

Fatiador de Frios

xx
xx

Croydon

Cortina de ar

2

xx

Servinox

Chapa para misto quente

xx

xx
xx

Chair broiller a gás

2

Artisan/ Planetária
Deluxe

xx

Câmara frigorifica detritos

xx

2 kitchen/ 1
arno

Câmara refrigerada

19
20

Elgin ( motor)

Triturador de Resíduos

Soft star

xx

DL 100

2

2

2

1
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ENDEREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESTAURANTE E LANCHONETE-ESCOLA SENAC STF

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/STF

RAZÃO SOCIAL

03.296.968/0018-43

CNPJ

ENDEREÇO

07.401.119/018-75
EIXO MONUMENTAL Praça dos Três Poderes, s/n - Zona CívicoAdministrativa. ANEXO I SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; SUBSOLO DO
EDIFÍCIO; ANEXO I.

CONTATOS

61-3223-7266 Silvia/Benedita

INSC. ESTADUAL

DIAS E HORÁRIOS

RESTAURANTE E LANCHONETE-ESCOLA SENAC MJ

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC/ MJ- Razão Social

RAZÃO SOCIAL

03.296.968/0016-81

CNPJ

07.401.119/016-03

INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO

DIAS E HORÁRIOS
CONTATOS

RAZÃO SOCIAL

Segunda a sexta-feira, 8h às 19h

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO T, S/Nº, SUBS 2, A NEXO II.
Segunda a sexta-feira, 8h às 19h
61-2025-2181 Vera/Rodrigo

RESTAURANTE E LANCHONETE-ESCOLA SENAC MPDFT

CNPJ

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/MPDFT
03.296.968/0015-09

ENDEREÇO

07.401.119/015-22
EDIFÍCIO EIXO MONUMENTAL PRAÇA DO BURITI, LOTE 02, EDIFÍCIO
SEDE DO MPDFT.

CONTATOS

61-3344-6299 Kelly/ Teresa

INSC. ESTADUAL
DIAS E HORÁRIOS

RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO

DIAS E HORÁRIOS
CONTATOS

Segunda a sexta-feira, 8h às 19h

RESTAURANTE E LANCHONETE-ESCOLA SENAC CGU

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC /CGU
03.296.968/0014-10
07.401.119/014-41

SAS QUADRA 01, BL "A", EDÍFICIO DARCY RIBEIRO, 11º ANDAR.
Segunda a sexta-feira, 8h às 18h
61-3225-0911 Evanelde/ Neire

CEP TTH ESCOLA DE GASTRONOMIA

RAZÃO SOCIAL

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC GASTRONOMIA

INSC. ESTADUAL

07.401.119/007-12

CNPJ

ENDEREÇO

DIAS E HORÁRIOS
CONTATOS

03.296.968/0007-90

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 05 BLOCO C LOTE 27/28
Segunda a sexta-feira, 7h30h às 17h

61-3321-8617 EVA / 3226-7763 SYDNEY
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VALOR ESTIMADO (R$)

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa para prestação de serviços
de
manutenção
preventiva
e
corretiva
dos
equipamentos de cozinha industrial, para atender a
Escola
de
Gastronomia,
os
Restaurantes
e
Lanchonetes-escola do SENAC-DF.

MESES

MENSAL

ANUAL

12

23.466,67

281.600,00
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2018
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
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 na contratação de empresa para a prestação de

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cozinha industrial, para
atender a Escola de Gastronomia, os Restaurantes e as Lanchonetes-Escolas do Senac-DF.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Edital do

Pregão Eletrônico nº 16/2018 e seus Anexos, e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
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I - Executar a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos

de cozinha industrial, da Escola de Gastronomia, dos Restaurantes e das Lanchonetes-Escolas
do Senac-DF;

II - Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento dos serviços descritos neste contrato,

prestando todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pelo Gestor do
Contrato, cujas orientações e reclamações se obrigam a atender;

III - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização deste
contrato, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando
repetição de fatos;

VI - 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;

V - 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 deste contrato;

VI - 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;

VII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados,
quando da realização dos serviços;

VIII - Manter os locais onde os serviços forem realizados sempre em perfeita ordem;

XI - Apresentar seus empregados trajados de forma apropriada, identificados com crachás da
empresa, quando nas dependências do CONTRATANTE, observando suas normas internas,
inclusive as de segurança;

X - Verificar a cada visita, o estado operacional dos equipamentos, efetuando os necessários

ajustes, reparos, conferências, regulagens, aferições, lubrificações, limpezas, de acordo com as

normas técnicas, manuais específicos e em conformidade com o fabricante do equipamento,
sem que isso resulte em custos adicionais para o CONTRATANTE;

XI - Deverá ser efetuada a manutenção preventiva com periodicidade semanal, em todos os

equipamentos, enquanto a manutenção corretiva deverá ser efetuada sempre que solicitada
pela CONTRATANTE;

XII - Comparecer ao local dos equipamentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis, após a abertura do chamado;
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XIII - Prestar a manutenção no horário comercial das 08h30min às 17:30 horas, exceto
sábados, domingos e feriados, mediante agendamento;

XIV - Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE cumprindo os

horários definidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de
sua inobservância;

XV - Responsabilizar-se pelo fornecimento e utilização de todas as ferramentas e equipamentos
necessários a execução dos serviços;

XVI - Fornecer, quando necessário, peças novas e originais, componentes e outros materiais
fundamentais á execução dos serviços, que serão custeadas pelo Senac-DF;

XVII - As peças de reposição deverão ser originais do fabricante admitindo-se o uso de peças
similares desde que justificadas e aprovadas pela área técnica do CONTRATANTE, ou
recomendadas pelo fabricante;

XVIII - Encaminhar ao Senac-DF relatório técnico de todos os bens patrimoniais atendidos, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da conclusão do reparo, no qual deverá constar
a descrição dos serviços e do defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso,
bem como o tipo de bem Nº de patrimônio, data do reparo e prazo de garantia, tanto dos
serviços, quanto das peças;

XIX - Deverá ser submetido à apreciação prévia do Gestor do Contrato, as peças, os
componentes e os acessórios que necessitarem de substituição, para efeito de análise técnica e
aprovação, se for o caso, juntamente com o orçamento indicativo dos respectivos custos,
apresentando média de mercado (03 orçamentos) e basear seu preço na tabela do fabricante;

XX - Retirar e devolver o equipamento que necessite de manutenção fora do SENAC/DF, no
local determinado pelo executor do contrato, arcando com as despesas de retirada e devolução;

XXI - Devolver, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, o equipamento retirado para

conserto, salvo no caso de impossibilidade, a qual deverá ser devidamente justificada e constar
do Relatório Técnico;

XXII - Responsabilizar pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção, pela
retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes.
XXIII - Deixar

os

equipamentos

em

perfeitas

condições,

ininterrupto

e

com

regular

funcionamento, por meio de pessoal treinado e especializado, não se admitindo a transferência
de responsabilidade a terceiros ou fabricantes dos mesmos;

XXIV - Comunicar ao executor do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite sua execução;

XXV - Emitir ao CONTRATANTE, quando solicitado, relatórios com análise de ocorrências e/ou
eventos especiais que porventura venham a ocorrer no equipamento;
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XXVI - Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação;

XXVII - Disponibilizar uma conta e-mail e telefone para fins de comunicação entre as partes;

XXVIII - Fornecer aos seus empregados todo o equipamento, recursos materiais e condições

necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação ou norma de
trabalho específica;

XXIX - Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE cumprindo os

horários definidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de
sua inobservância;

XXX - Assumir total responsabilidade pela conservação, manutenção, guarda e reposição dos
equipamentos e materiais de propriedade do SENAC/DF, colocados à sua disposição, mediante
assinatura de Termo de Responsabilidade;

XXXI - Restituir, ao término do prazo de vigência contratual, todo e qualquer equipamento
pertencente ao SENAC/DF que esteja sob sua guarda, em perfeito e regular funcionamento;

XXXII - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento da CONTRATADA;

XXXIII - Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

XXXIV - 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 atualizada;

XXXV - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente
após sua verificação.

XXXVI - Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao SENAC/DF ou a terceiros,

decorrentes da execução dos serviços contratados, ou de atos dolosos ou culposos de seus
empregados.

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 - Notificar a CONTRATADA de qualquer problema verificado com o equipamento;

III - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da
CONTRATADA aos locais de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;
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VI - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar, por meio
dos profissionais, os serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato;

V - Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, 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;

VI - Recusar o(s) serviço(s) que esteja(m) fora das especificações estabelecidas;

VII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços objeto
deste contrato.

VIII - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os valores e serviços objeto deste Contrato são os seguintes:
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

MENSAL

ANUAL

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;

c)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

Parágrafo segundo: O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na

proposta e de acordo com a unidade que foi realizado o serviço, cujas Notas Fiscais deverão vir
acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena do pagamento ficar suspenso até o
cumprimento da exigência em causa.

Parágrafo Terceiro: O pagamento referente às manutenções será mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente executados no
mês anterior.

Parágrafo Quarto: 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/materiais,
conforme especificações do objeto licitado e aceite no verso da nota fiscal do servidor do
Senac-DF, responsável pela fiscalização do Contrato.

Parágrafo Quinto: O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária,
na conta corrente da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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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 12 (doze) meses, com início em

.../.../2018 e término em .../.../2019, 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.

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) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento do Contrato, 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 terceiro dia útil 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.

Parágrafo Primeiro: O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo,
descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
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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;
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
Diretor Regional
Senac-DF

Adelmir Araújo Santana

Presidente do Conselho Regional
Senac-DF

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª. __________________________
2ª. __________________________
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