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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local a seguir especificados, 

realizará licitação na modalidade Concorrência do tipo MENOR VALOR GLOBAL, que será 

regida pela Resolução Senac 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, 

obedecendo aos termos e às condições estabelecidas neste ato convocatório. 

1 - DA ABERTURA 

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 

DATA: 30/04/2020 
HORA: 10 horas 
LOCAL: SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-
DF – CEP 71.200-030. 

2 - DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para reforma das 

carretas de beleza, moda, informática e gastronomia do Senac-DF, 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 inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso art. 7º, 

XXXIII, CF/88;  

c) Anexo III – Termo de Vistoria; 

d) Anexo IV – Modelo de Apresentação de Proposta; 

d) Anexo V – Minuta do Contrato; e 

e) Anexo VI – Projetos. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 

Fecomércio-DF; 

c) não estiverem sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;  

d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada. 

4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 

credenciado. 

4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 

Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome da 

licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou desistir 

de recursos, com a sua respectiva cópia. 

4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento 

oficial de identidade, com a sua respectiva cópia. 

4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 

documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários em 

nome da licitante, com a sua respectiva cópia. 

4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar 

contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, com a sua respectiva cópia. 

4.5 – Somente será realizado o credenciamento dos licitantes que apresentarem os 

documentos solicitados neste item, por qualquer processo de cópia ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 

autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais 

para a conferência da CPL, na sessão de abertura do certame.  

4.6 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No primeiro 

deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de Habilitação. 

4.7 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 

precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. 

5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

5.2 - Habilitação Jurídica 

a) prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração contratual ou 

contrato social consolidado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de eleição de 

seus administradores, devidamente registrado no órgão competente; e 
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c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

5.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/) ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da 

Receita Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União 

(Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), 

na forma da Lei e com prazo de validade em vigor, 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) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede 

da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 

5.2.3 - Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua 

emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 

5.2.4 - Qualificação Técnica 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 

público ou privado, expresso em papel timbrado do emitente, que comprove (m) que a 
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licitante forneceu os serviços, compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação; 

b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal de 1988, expressa em papel timbrado da empresa licitante, 

assinada pelo representante legal, conforme Anexo II, parte integrante deste Instrumento 

Convocatório; 

c) Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto. 

d) Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), 

que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas: - 

Construção, Reforma ou Ampliação de prédio público, comercial ou industrial com 

características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 

ao objeto licitado. 

e) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir 

em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) 

de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 

foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio 

licitante (CNPJ diferente). 

f) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 

em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

g) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 
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h) Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável técnico 

que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 

i) O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnico 

apresentadas para qualificação técnica do licitante. 

j) Termo de Vistoria do local onde serão executados os serviços, a serem emitidas pela 

Empresa, informando que, por meio de seu Responsável Técnico, devidamente identificado, 

vistoriou as instalações e equipamentos necessários à formulação das propostas, tomando 

conhecimento de todas as informações pertinentes, não sendo admitido alegação de 

desconhecimento total ou parcial dos serviços após a licitação, conforme Anexo III deste 

Instrumento Convocatório. 

j1) A vistoria deverá ser agendada com até 48 horas úteis de antecedência à abertura da 

licitação na Diretoria de Operações, com Emanuel Fuscald de Almeida, no telefone (61) 

99277-1153, ou e-mail: emanuel.almeida@df.senac.br, o qual deverá carimbar e assinar o 

Termo de Vistoria referente à unidade. (Visto e matrícula do Servidor). 

k) A empresa que não efetuar a vistoria deverá emitir declaração alegando ter pleno 

conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 

total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

5.3 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 

seguintes informações: 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 
NOME DO LICITANTE: 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 05/2020 
OBJETO:  

5.4 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas 

por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a conferência dos 

Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 

5.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição 

aos documentos requeridos neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

5.6 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 

licitante. 

5.7 - Os documentos extraídos da Internet serão aceitos desde que sejam confirmados por 

um membro da CPL. 
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6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão social da 

empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem: 

6.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 

6.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 

primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 

6.1.3 - declaração expressa de estarem incluídas nos preços propostos todas as despesas 

vinculadas ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como impostos, diferenças de 

alíquota de ICMS, taxas e leis sociais e outros de qualquer natureza. Na falta de tal 

declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 

6.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 

6.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da 

licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento. 

6.2 – A CPL, caso julgue necessário, solicitará esclarecimentos adicionais sobre a composição 

dos preços propostos; 

6.3 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 

informações: 

 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME DO LICITANTE: 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 05/2020 
OBJETO:  

7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 – Após a abertura da sessão será iniciada a fase de credenciamento, momento em que 

serão recebidos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA (ENVELOPE 

“A”) e PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”), na data, local e horário especificados no 

item 1. 

7.2 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a participação 

de novas licitantes, assim como não serão admitidos quaisquer adendos ou alterações nos 

documentos e propostas entregues. 

7.3 – Os envelopes contendo a documentação habilitatória serão, desde logo, abertos e 

conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo 

rubricados pela CPL pelos licitantes presentes, em momento oportuno. 

7.4 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL suspenderá 

os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação, afixando-o no Quadro de Aviso localizado 
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no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF e no 

site www.df.senac.br. 

7.5 - A abertura dos envelopes (Proposta e Documentação) será realizada em ato público 

previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela CPL. 

7.6 - Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital 

e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

7.7 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac Nº 

958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de 

habilitação e, somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das 

licitantes habilitadas. 

7.8 - Caso a documentação da primeira colocada em preço não atenda as exigências, será 

aberto o envelope de documentação da empresa que ofertou o segundo menor preço por 

lote. 

7.9 - Caso ocorra empate nas condições de fornecimento, entre 02 (dois) ou mais licitantes, 

a CPL comunicará aos interessados e a classificação far-se-á por sorteio, na presença dos 

licitantes presentes. 

7.10 - Não havendo Licitante, para o sorteio a CPL reserva-se o direito de realizar o sorteio 

na presença de seus membros. 

7.11 - As decisões relativas a este Ato Convocatório serão divulgadas no mural do Senac-

DF, localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, 

Brasília-DF. CEP 71.200-030 e no site www.df.senac.br.  

7.12 - A CPL poderá, no interesse do Senac-DF, relevar omissões puramente formais nas 

propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo fixado pela CPL. 

7.13 - Concluída esta fase, a CPL lavrará a respectiva ata que será assinada pelos seus 

membros e pelos licitantes presentes, obedecendo aos termos e condições estabelecidas 

neste Instrumento, que, após a decisão comunicará aos licitantes. 

8 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 

8.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

Edital. 

8.2 - Caberá ao Senac-DF decidir sobre a petição em até 03 (três) dias úteis. 

8.3 - Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 
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8.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas a CPL, entregues no 

Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias 

úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou 

fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para 

representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via. 

8.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas 

empresas interessadas em participar do certame pelo e-mail licitacao@df.senac.br ou 

telefone 3313-8828. 

8.6 – Os avisos e informações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, 

resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no site do Senac–DF, ficando as 

empresas interessadas em participar, obrigadas a acessá-lo. 

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso fundamentado, 

encaminhado, por escrito, por meio de correspondência, expressa em papel timbrado da 

empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, dirigido ao Diretor Regional do 

Senac - DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, localizada no SIA Trecho 

03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF. CEP 71.200-030, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, excluindo-se o dia da comunicação do resultado e incluindo-

se o dia do vencimento. 

9.2 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do prazo 

concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do recurso 

ao terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - Homologado o resultado da licitação, o Senac-DF convocará a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação. 

10.2 - A contratação da licitante vencedora obedecerá aos termos da Minuta de Contrato que 

constitui o Anexo IV. 

10.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do Contrato, implicará multa e 

perda do direito à contratação. 

10.4 – O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

10.5 – A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa 

para verificar se as condições oferecidas pela licitante vencedora continuam vantajosas para 

a Administração do Senac-DF. 
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10.6 - O Contrato com o vencedor não será assinado se este não cumprir com as condições 

legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

10.7 - É facultado à Administração do Senac-DF, no caso de desistência da licitante 

vencedora ou no caso de haver recusa em assinar o Contrato, 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. 

10.8 – O Senac-DF poderá, até a assinatura do Contrato, 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. 

11 - DAS SANÇÕES 

11.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante Contratada 

estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida 

prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 

I - por recusa injustificada em assinar o Contrato de Prestação de Serviços dentro de 05 

(cinco) dias, contados da notificação: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta financeira da licitante. 

II - por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia, até o 3º dia, incidente sobre o valor corresponde ao serviço 

especificado no Cronograma Físico-Financeiro; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 4º dia de atraso, incidente sobre o valor 

correspondente ao serviço não executado, sem prejuízo da rescisão do contrato. 

III - por inexecução total de contrato: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de Contrato;  

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Senac-

DF, por um prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.2 - Na ocorrência da hipótese contida no inciso I, supra, e sem prejuízo da multa e 

sanções previstas no item 11.1, a Administração do Senac-DF observará o disposto no item 

10.8 deste Edital. 

11.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF 

ou cobrado judicialmente, ou ainda do valor caucionado. 
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11.4 – 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 - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VI - não mantiver a proposta. 

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 - Depois de decorrido o prazo para interposição de recursos, a Comissão encaminhará o 

processo à autoridade competente para apreciação e posterior homologação e adjudicação. 

13 - DO PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de execução da reforma, 

após realizado o aceite da especifica fase da reforma, por profissional qualificado, a cargo do 

contratante e apresentação da Nota Fiscal / Fatura, pela contratada, conforme Cláusula 

Terceira do Contrato de Prestação de Serviços; 

13.2 - Os preços apresentados para a prestação dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

13.3 - Os preços contidos na proposta incluem todos os custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes (impostos e contribuições), inclusive diferenças de impostos, materiais, serviços, 

encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros, necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste procedimento licitatório e seus anexos. 

13.4 - 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 Nº 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização 

ou reclamação de qualquer espécie. 

14.2 - Na vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá manter todas as condições que a 

incluíram no certame. 

14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela CPL, com base nas 

normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
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14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão comunicadas 

diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que forem adotadas, ou 

por correspondências assinadas pela CPL. 

14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na 

sessão, a análise do processo ficará restrita à CPL. 

14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 

empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 

abertura da licitação. 

14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 

proposta/documentação. 

14.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 

forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

14.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 

seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 

aplicáveis. 

14.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 

fornecimento dos serviços nas condições oferecidas. 

14.13 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior ou por conveniência 

administrativa, para não se realizar o ato de abertura do envelope desta licitação, fica 

acordado que essa ação acontecerá no primeiro dia útil após a data fixada, no horário e local 

já estabelecido. 

14.14 - Deficiências no atendimento dos requisitos deste Instrumento Convocatório e de seus 

Anexos são de inteira responsabilidade e risco do licitante, podendo implicar sua inabilitação 

ou desclassificação. 

Brasília-DF, 15 de abril 2020 

 

Antônio Julien Bertin Koffi N’Guessan 
Gerente de Serviços 

Senac – DF 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

ANEXO I 

 

Especificação dos Serviços 

 

 

1. Critérios de Execução e Normas Técnicas 

a) A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos seguintes itens: 

- Desenhos, tabelas, especificações de materiais e acabamentos e demais integrantes 

dos projetos e planilha de Referência da Reforma. 

- Aos regulamentos da Administração do SENAC 

- Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por 

laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 

- Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e/ou padrões 

estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN e outras), quando da 

inexistência de Normas e/ou especificações brasileiras correspondentes, para 

determinados tipos de materiais ou serviços. 

- A Lei federal no 8078/90, Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 39, Inciso 

VIII estabelece que as normas da ABNT foram incorporadas ao ordenamento jurídico 

pátrio: “Art. 39 - VIII : É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, locar, no 

mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 

expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-CONMETRO.” 

- Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 

Especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos. 

- Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, estadual ou Municipal), relativos 

a materiais, segurança, proteção, instalação e demais aspectos das construções. 

- Antes do início da execução de cada serviço deverão ser verificadas (diretamente na 

reforma e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas 

locais ou posições a que o mesmo se destinar. 

- Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias 

dos mesmos em relação a desenhos, tabelas de acabamentos ou especificações do 

projeto, deverão ser corrigidas, antes do prosseguimento dos trabalhos. 
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A contratada providenciará todas as licenças, taxas e despesas que envolvam os 

serviços, assim como proverá todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, seguro de acidentes de trabalho para todos os envolvidos na reforma, 

registrar a reforma junto ao CREA-DF caso necessário e instalar placas no local da obra 

com dimensionamento mínimo de 1.50mx1.50m, com nome do autor do projeto, fiscal da 

reforma, bem como a razão social da firma contratada, responsável técnico pela reforma 

e do Senac, endereço, telefone e o objeto da execução. 

2. Dos Materiais e da Similaridade 

a) A licitante deverá apresentar, em sua planilha de preços, a marca/fabricante/modelo 

de todos os produtos ofertados, sob pena de desclassificação; 

b) Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos e 

de primeira qualidade, obedecendo às especificações na Planilha de Referência da 

Reforma, sob pena de impugnação dos mesmos pela Fiscalização; 

c) Fica subentendida a alternativa “ou similar equivalente” para todos os materiais 

citados, em marca/modelos/fabricantes, desde que atendam às especificações, 

apresentando características equivalentes ou superiores, inclusive de desempenho, 

que atendam às Normas Técnicas e sejam aprovados e aceitos pela Fiscalização. 

d) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade se 

desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características 

técnicas especificadas nesta Especificação dos Serviços. 

e) O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 

materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado 

com respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

f) Em hipótese alguma, será aceita a cotação de material recondicionado ou 

remanufaturado e a tentativa de fornecimento contrariando esta determinação 

implicará em imediata aplicação de sanção contra quem a praticou. 

g) A aplicação de produto que não seja o especificado como referência, obriga o licitante, 

sob suas custas, antes da assinatura do contrato, a entregar uma unidade padrão de 

amostra que serão analisados/testados por equipe técnica do SENAC-DF e, se for o 

caso, por laboratório especializado, ficando a Licitante obrigada a custear estes 

testes, sem ônus para a FISCALIZAÇÃO do SENAC-DF. 

h) Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais 

empregados na instalação dos equipamentos. Os ensaios e as verificações serão 

providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para a FISCALIZAÇÃO e executados por 
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laboratórios aprovados pela mesma. 

i) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão 

cuidadosamente conservadas na reforma, até o final dos trabalhos, de forma a 

facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os 

materiais fornecidos ou já empregados. 

j) Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados na 

reforma. 

k) Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas áreas os 

dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

l) As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na reforma serão 

definidas ou confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, ouvido o autor 

do projeto. 

m) A cotação do produto que não seja o especificado como referência obriga o licitante, 

sob suas custas, caso o produto não seja aprovado em análise posterior pela 

contratante, de fornecer o indicado ou outra marca/modelo aprovada pela 

Fiscalização. 

n) Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto para a reforma em questão. 

o) Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos desenhos 

de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se 

figurassem em ambos,sendo a execução de responsabilidade do CONTRATADO. 

p) No caso de divergência entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, prevalecerá o contido nestas últimas. 

q) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 

de maior escala. 

r) Em caso de divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

s) Nenhuma modificação poderá ser feita nestas especificações, nos desenhos e nas 

especificações dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO e autores dos 

projetos. 

t)  Deverá o contratado providenciar a atualização de todas as plantas onde foram 

feitas alterações em relação ao projeto original, entregando, ao final da reforma, o "as 

built" à FISCALIZAÇÃO, uma cópia impressa e assinada e outra cópia em meio 

magnético CD, com o mesmo formato atual. 

u) As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por 
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escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 

3. Obrigações da Contratada 

a) A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

referente à execução dos serviços a serem prestados, ou seja, engenharia civil, nos 

termos dos arts. 1° e 2° da Lei no 6.496/77. 

 Todas as taxas necessárias no decorrer da reforma ficarão a cargo da 

Contratada, inclusive a anotação de ART’s junto ao CREA. 

 O (s) profissional (is) indicado (s) nas ART’s como responsável (is) pela execução 

dos serviços deverá (ão) ser o (s) que terá (ao) a atribuição de acompanhamento 

técnico do objeto contratado, dentro de sua (s) respectiva (s) área (s) de 

atuação. 

b) A Contratada deverá recolher os encargos trabalhistas, conforme a Lei no 8.666/93 

Art. 71: “O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato.” 

c) A Contratada só poderá iniciar os serviços após o recebimento da Ordem de Serviço 

emitida pelo SENAC. 

d) Sempre que requerido, por necessidade do SENAC, a Contratada executará os 

serviços nos finais de semana, feriados e horário noturno. 

e)  Deverão ser fornecidos pela Contratada, além dos materiais especificados e mão-de-

obra especializada, todas as ferramentas necessárias e tudo mais que for necessário para 

a conclusão e a manutenção da reforma, sejam elas definitivas ou temporárias, ficando 

responsável por sua guarda e transporte. 

f) Deverão ser corrigidos e/ou reexecutados os serviços e substituídos os materiais não 

aprovados pela Fiscalização, caso os mesmos não atendam às especificações constantes 

desta Especificação dos Serviços ou às normas pertinentes, ficando o SENAC isento de 

despesas. 

g) A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerá 

sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à Contratada, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos. 

h) Qualquer material defeituoso será substituído, ficando o SENAC isento de despesas. 

i) O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais 

a terceiros, nem interfiram negativamente no funcionamento do Prédio. 

j) O CONTRATADO será responsável pela proteção de todos os componentes da carreta 

e instalações de energia elétrica, água, esgoto e incêndio e outros serviços, ao longo e 
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adjacentes à reforma, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer 

avarias que provocar nas mesmas, deixando-os em conformidade com o projeto. 

k) Todas as normas de segurança deverão ser seguidas, conforme legislação em vigor, e 

o uso de uniformes e EPI adequados à execução dos serviços é obrigatório. As normas de 

segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e do Distrito Federal pertinentes, 

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por 

pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no 

trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

l) Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos, desde que não sejam alterados as especificações e projetos, com anuência da 

FISCALIZAÇÃO; caso haja modificações nas especificações e projetos, com a 

concordância da FISCALIZAÇÃO, deverá ser objeto de acertos antes de sua efetiva 

execução. 

m) Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou 

solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do 

CONTRATADO. 

n) O CONTRATADO cuidará para que as reformas a serem executadas acarretem a 

menor perturbação possível aos serviços do Prédio. 

o) Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira 

responsabilidade. 

p) Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a 

execução da reforma até o cumprimento integral do contrato. 

q) Os representantes da FISCALIZAÇÃO dos serviços darão suas instruções diretamente 

ao Engenheiro residente do CONTRATADO ou seu preposto. 

r) Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, 

estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos aos serviços ainda que nas 

dependências do CONTRATADO. 

s) A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução dos serviços. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica do CONTRATADO, 

desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

t) Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos 
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usuários das instalações na reforma serão, no mínimo, os determinados pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

u) O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre 

que: 

a) Assim estiver previsto e determinado no Contrato; 

b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato 

e de acordo com o projeto; 

c) Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos 

na forma prevista no Contrato; 

d) Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

e) A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra. 

v) O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra, dotado de páginas numeradas e 

em três vias, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos 

relevantes relativos à obra. O CONTRATADO cuidará para que todas as partes das 

reformas e a própria reforma permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a 

retirada imediata de detritos dos acessos e das áreas e vias adjacentes e internas ao 

prédio que tenham resultado de operações relativas a reforma. 

w) O PROPONENTE, antes de apresentar sua proposta deverá analisar os projetos, 

consultar as especificações e vistoriar as carretas, executando todos os levantamentos 

necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, 

que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de 

preços. 

x) Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 

execução, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

y) Os desenhos de execução, deverão ser entregues por partes, de acordo com as 

prioridades, em função dos cronogramas da reforma, em três vias, sendo uma delas 

devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não 

poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

z) Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não 

poderão, jamais, constituir pretexto para o CONTRATADO pretender cobrar "serviços 

extras" e ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, 

o CONTRATADO como altamente especializado nas reformas e serviços em questão e 

que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, 
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as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, 

equipamentos e aparelhos. Para as reformas e serviços objetos destas especificações e 

projetos, caberão ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o 

ferramental necessário, usar mão de obra idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que 

assegurem progresso satisfatório a refroma e bem assim obter materiais necessários em 

quantidade suficiente para a conclusão das reformas no prazo fixado. 

aa) A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

sub- empreiteiros, etc. 

4. Local de Execução dos Serviços 

Os serviços serão realizados dentro das carretas a serem disponibilizadas pelo Senac-DF. 

Caso seja necessário efetuar o transporte de local, o mesmo será por conta da 

CONTRATADA. 

5. Prazo para Conclusão dos Serviços 

Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 70 (setenta) dias corridos, a 

contar da assinatura do contrato entre as partes.  

Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer até a data de termino prevista em 

contrato, a despesa será processada como restos a pagar, ficando o termo final da 

vigência contratual até a data do efetivo recebimento. 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a 

produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o 

prazo aqui estipulado. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para 

o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de 

chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como 

resultado deste planejamento a CONTRATADA deverá fornecer cronograma FÍSICO 

FINANCEIRO, seguindo as descrições dos serviços da planilha orçamentária para ser 

aprovado pela fiscalização em até 10 dias corridos do recebimento da ordem de Serviço. 

6. Prazo de Garantia do Serviço Prestado ou do Objeto Adquirido 

O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 01 (um) ano, a contar do recebimento 

definitivo, conforme descriminado abaixo: 

 Instalações elétricas – instalações – 01 ano. 

 Instalações elétricas – tomadas, interruptores e disjuntores - desempenho do 

material e isolamento térmico – 01 ano. 

 Instalações hidráulicas – instalações – 01 ano 
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 Esquadrias de Madeira e ferragens em geral – empenamento, descolamento, 

funcionamento e acabamento – 01 ano. 

 Esquadrias de ferro – má oxidação – 01 ano 

 Esquadrias de alumínio – instalação, desempenho do material, fixação – 01 ano 

 Vidros – fixação – 01 ano. 

 Revestimento de paredes, pisos e tetos – má aderência dos revestimentos – 01 

anos. 

 Pinturas – empolamento e descascamento – 01 ano. 

7. Do recebimento do Objeto 

1. Após a execução dos serviços, instalação de todos os acabamentos e integram o 

sistema e desde que todas as condições de desempenho dos mesmos sejam satisfatórias, 

dentro dos parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita mediante 

recebimento do objeto, nos seguintes termos 

a) provisoriamente, pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada. 

b) definitivamente, pelo gestor do contrato ou pela Comissão de Recebimento, mediante 

termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório. 

2. A entrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pelo SENAC não implicam 

sua aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura 

correspondente. 

Na parte em que este memorial for omisso, deverá ser considerada e supridas 

pelas pranchas de desenho e planilha de materiais e vice-versa e, em último caso, 

resolvido pela fiscalização. 

Antes de ser emitido o documento de recebimento provisório, deverá ser 

fornecido pela CONTRATADA, “as built” de toda a reforma, com as atualizações e 

correções dos projetos executados e autorizados pela FISCALIZAÇÃO, e aprovação se 

necessário, sendo fornecidas uma cópia em papel sulfite e outra em arquivo CAD, 

extensão dwg, em CD aberto para novas gravações. 

Os custos da documentação técnica devem estar inclusos no valor global da 

proposta. 

8. Serviços e Procedimentos 

- Todas as instalações deverão ser executadas em consonância com as recomendações da 
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NBR 5410/97 da ABNT. 

- O CONTRATADO deverá verificar e confirmar as medidas e interferências com outras 

instalações técnicas. 

9. Descrição dos Serviços 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto 

básico fornecido pelo SENAC-DF. Qualquer modificação deverá ser autorizada 

previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as prescrições 

contidas nesta Especificação dos Serviços, as normas técnicas da ABNT, os decretos 

municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

O SENAC poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas nesta Especificação dos Serviços, mas necessárias, a seu juízo, à 

segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, 

automaticamente, as Especificações Técnicas. 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as 

convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. 

Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto. 

Fica reservado ao SENAC o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso nesta Especificação dos Serviços, que não seja definido em 

outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los 

após devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento nesta Especificação dos Serviços ou nos projetos não 

exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas 

para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos 

resultados. 

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a 

planilha orçamentária. Conflitos entre esta Especificação dos Serviços e a Planilha 

Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização do Senac-DF para 

definição a respeito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 

10 Observações 

Serão enviados os projetos arquitetônicos junto com as demais especificações. Todos os 

itens constantes no projeto deverão estar dentro do orçamento, inclusive o mobiliário. O 

projeto é parte indispensável deste edital. 
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11. Serviços Extracontratuais 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com 

serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os 

seguintes requisitos: 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os 

mesmos já contratados, constantes da proposta vencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da reforma, a inclusão 

dos itens deverá atender ao que segue: 

a) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o serviço e todos os seus insumos também sejam 

novos, o preço unitário deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado 

sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do 

MPPE. 

b) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o serviço e algum de seus insumos já esteja 

presente nas composições dos outros serviços apresentadas pelo Contratado, o custo 

deste insumo será o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também está 

condicionado ao limite máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o 

mesmo tratamento recomendado na alínea “a)”. 

c) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado seja 

observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo, prevalecerá o 

menor. 

d) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serão usadas como base 

para formação dos novos preços as composições das Tabelas para Composição de 

Preços para Orçamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da 

forma apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade: 

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora; 

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o mesmo 

desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do MPPE; 

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações no mercado; 

e) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores o preço adotado 

será o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado; 

12. Propostas 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente 

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, 

parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo 

teste e ativação dos equipamentos ofertados. 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura 



 
 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 22 

oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão 

considerados como parte integrante dos serviços de instalação. 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

entrega das propostas. 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo 

é o estipulado nesta Especificação dos Serviços. 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, 

taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação 

de Responsabilidade Técnica ART junto ao CREA/DF, demais encargos cabíveis e outros. 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que 

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a 

demonstração da viabilidade dos mesmos, através de documentação que comprove que 

os custos são coerentes com os de mercado. 

13 Diário de Obra 

É de competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. A abertura do 

diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de início dos 

serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o 

preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo 

poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital. 
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REFORMA CARRETA DE INFORMÁTICA 
Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT 

SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o baú e todos 
os equipamentos incorporados, com cobertura no trajeto de ida 
para a empresa contratada, durante todo o período de vigência 
do contrato nas instalações da empresa contratada e nos 
trajetos de retorno para as unidade 

UNID.  1 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40 
3 Remoção do contra piso em chapas de compensado naval m² 40 
4 Instalação do novo contra piso em placas de compensado m² 40 
5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40 

REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de madeira 
(seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

7 Instalação de revestimento das paredes em Compensado crú de 
15mm + sarrafeamento  m² 85 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado melamínico 
branco Ref. Fórmica m² 85 

9 Instalação  de acabamentos m² 30 
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto (externo) 
para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e descarte do 
material m² 40 

12 Instalação de isolamento termico em placas de Poliuretano m² 40 

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 15mm 
na cor branco m² 40 

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias retangulares em 
led UNID.  20 

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo cliente) - 
Carreta com chapa corrugada m² 50 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois envelopamentos 
antigos em chapa corrugadaS m² 50 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12 
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120 
20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no baú UNID.  1 

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1 
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22 Fornecimento  e instalação de mobiliario  conforme projeto m² 10 
23 Cadeiras giratórias com braço UNID.  23 
24 Lousa branca UNID.  1 
25 Bebedouro UNID.  1 
26 frigobar UNID.  1 
27 TV 50" smart UNID.  1 
28 Persianas Horizontais UNID.  10 

AR CONDICIONADO 

29 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar Condicionado  
atual CONJ 2 

30 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2 

31 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto Inverter 35000 
Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 35000Btus - 220V , Frio, 
Cassete, Inverter 

CONJ 2 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

32 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e lubrificação dos 
cubos UNID.  4 

33 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa antiga UNID.  1 

34 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4 

35 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição das 
seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

36 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-295/80 -
modelo  continental ou pirel UNID.  9 

37 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para pneus 29 UNID.  9 

38 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas refletivas 
por um padrão novo de acordo com as normas de transito 
virgente 

CONJ 1 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
39 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4 
40 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4 

41 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento por meio 
de manivela Mod. Jost UNID.  4 

TOLDO ARTICULADO 

42 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com acionamento 
manual/manivela com avanço de 2500mm sobre a porta de 
entrada - cliente define a cor 

ML 6 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

43 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, luminários, 
disjuntores, tomadas, interruptores, quadros, demais instalações 
e descartar 

CONJ 1 
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44 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de energia - 
Descrição: entrada de energia 220V e 380V trifásico e saída fixa 
em 220V trifásico, transformador isolador e seletor de tensão 
automático através de um  sistema de contatoras, extensão  de 
alimentação da unidade 3x25mm 25m e tomadas de 
alimentação 

CONJ 1 

45 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, interruptores, 
conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 

46 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 GERENCIÁVEL 
ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

47 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, fechaduras, escadas, 
guarda corpo e portas SERV. 1 

48 Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  das 
portas e janelas ( trocar as borrachas conforme necessidade) SERV. 1 

49 Fazer nova carenagem  para instalação  das Condensadores de 
Ar Condicionado  no  frontal  da Unidade SERV. 1 

50 Troca das fechaduras dos maleiros que estão danificadas SERV. 1 
51 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1 
52 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1 

LOGÍSTICA 
53 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o Senac DF SERV. 1 

    
REFORMA CARRETA DE GASTRONOMIA 

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT 
SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o baú e todos 
os equipamentos incorporados, com cobertura no trajeto de ida 
para a empresa contratada, durante todo o período de vigência 
do contrato nas instalações da empresa contratada e nos 
trajetos de retorno para as unidade 

UNID.  1 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40 
3 Remoção do contra piso em chapas de compensado naval m² 40 
4 Instalação do novo contra piso em placas de compensado m² 40 
5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40 

REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de madeira 
(seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

7 Instalação de revestimento das paredes em Compensado crú de 
15mm + sarrafeamento  m² 85 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado melamínico m² 85 



 
 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 26 

branco Ref. Fórmica 
9 Instalação  de acabamentos m² 30 

TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto (externo) 
para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e descarte do 
material m² 40 

12 Instalação de isolamento termico em placas de Poliuretano m² 40 

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 15mm 
na cor branco m² 40 

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias retangulares em 
led UNID.  20 

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo cliente) - 
Carreta com chapa corrugada m² 50 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois envelopamentos 
antigos em chapa corrugadaS m² 50 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12 
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120 
20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no baú UNID.  1 

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1 
22 1 MICROONDAS m² 10 

23 

DEPURADOR POWER STEEL 60CMRevestimento externo em aço 
inox escovadoFiltro em tecido sintético descartávelFunciona 
como exaustor ou depurador3 velocidadesLâmpada 
incandescenteControle eletromecânicoDimensões Externas do 
Produto (A x L x P): 8 x 60 x 46,5 cm  

UNID.  23 

24 

ILHAS EM INOX GABINETE FECHADO C/ PORTAS E 02 GAVETAS E 
NICHO P/ FORNO Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com 
portas de abrir e prateleira intermediaria e inferior de base. Pés 
com RODIZIOS. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 2400x800x900 
mm + TAMPO LISO DE CENTRO - Construído em aço inox 304, 
liga 18.8. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado 
sobre ganinete/alvenaria. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 
2400x800x40mm. 

UNID.  3 

25 

FOGAO DE INDUÇÃO MODULAR 4Q ELETRICO Mesa 
vitrocerâmica 4mmTrava de segurança;  
Display digitalPainel touch screen; 09 níveis de potência + (P) 
Função MaxPower; Gera calor 
diretamente na panela; Timer de até 99 minutos. Tensão: 220V; 
Dim.:(AxLxP): 60 x 600 

UNID.  3 
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26 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO DUAS PRATELEIRAS PORTA 
TAÇAS NICHO PARA MICROONDAS E 4 PORTAS COM 1 
PRATELEIRA INTERNA CADA - ARMÁRIO TRASEIRO 

m² 3 

27 

BALCÃO FREEZER COM CUBA 3 PORTAS - DESCRIÇÃO: FREEZER 
HORIZONTAL 03 PORTAS CAB. DIR.  - Frente e laterais externas 
em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, interno em alumínio liso. 
Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema 
de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecologico R-404a. 
Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de 
trabalho: -15ºC a -19ºC. Unidade compressora selada 
incorporada com cabine do lado direito. Capacidade: 488 litros. 
Potência: 1.1/2 HP Tensão 220 V. monofásico. Não possui tampo 
superior. Padrão Gastronorm. (não indicado para armazenar 
sorvetes). NCM: 8418.50.90. Dimensões: 2000x700x860 mm. 
TAMPO COM CUBA:TAMPO VINCADO DE CENTRO C/ CUBA 
DIREITA SULFISA - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Bordo 
frontal de 40mm. Com cuba 400x340x180mm. Isolamento de 
poliuretano injetado. Próprio para ser assentado sobre 
refrigerador/freezer. NCM: 8438.20.19 Dimensões: 
2000x700x40mm. Prateleira aramada em epoxi para freezer/ 
Freezer Horizontal - Par de Cantoneira / Trilho para Refrigerador 
/ Freezer Horizontal 

CONJ 1 

28 

BALCÃO REFRIGERADOR: Descrição: REFRIGERADOR 
HORIZONTAL 03 PORTAS CAB. DIR. SULFISA - Frente e laterais 
externas em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, interno em 
alumínio liso. Isolamento em poliuretano injetado de alta 
densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás 
ecologico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. 
Temperatura de trabalho: +2ºC a +6ºC. Unidade compressora 
selada incorporada com cabine do lado direito. Capacidade: 488 
litros. Potência: 1/3+ HP Tensão 220 V. monofásico. Não possui 
tampo superior. Padrão Gastronorm. NCM: 8418.50.90. 
Dimensões: 2000x700x860 mm. TAMPO  COM CUBA: TAMPO 
VINCADO DE ENCOSTO C/ CUBA DIREITA SULFISA - Construído 
em aço inox 304, liga 18.8. Espelho posterior chanfrado de 
100mm. Bordo frontal de 40mm. Com cuba 400x340x180mm. 
Isolamento de poliuretano injetado. Próprio para ser assentado 
sobre refrigerador/freezer. NCM: 8438.20.19 Dimensões: 
2000x700x40mm. Prateleira aramada em epoxi para 
Refrigerador / Freezer Horizontal + Par de Cantoneira / Trilho 
para Refrigerador / Freezer Horizontal 

CONJ 1 

29 ARMÁRIOS COM PORTAS E 1 PRATELEIRA CENTRAL - ARMÁRIO 
FRONTA UNID.  1 

30 TV 50" smart UNID.  1 
31 Persianas Horizontais UNID.  10 

AR CONDICIONADO 
32 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar Condicionado  CONJ 2 
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atual 
33 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2 

34 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto Inverter 35000 
Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 35000Btus - 220V , Frio, 
Cassete, Inverter 

CONJ 2 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

35 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e lubrificação dos 
cubos UNID.  4 

36 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa antiga UNID.  1 

37 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4 

38 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição das 
seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

39 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-295/80 -
modelo  continental ou pirel UNID.  9 

40 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para pneus 29 UNID.  9 

41 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas refletivas 
por um padrão novo de acordo com as normas de transito 
virgente 

CONJ 1 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
42 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4 
43 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4 

44 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento por meio 
de manivela Mod. Jost UNID.  4 

TOLDO ARTICULADO 

45 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com acionamento 
manual/manivela com avanço de 2500mm sobre a porta de 
entrada - cliente define a cor 

ML 6 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

46 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, luminários, 
disjuntores, tomadas, interruptores, quadros, demais instalações 
e descartar 

CONJ 1 

47 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de energia - 
Descrição: entrada de energia 220V e 380V trifásico e saída fixa 
em 220V trifásico, transformador isolador e seletor de tensão 
automático através de um  sistema de contatoras, extensão  de 
alimentação da unidade 3x25mm 25m e tomadas de 
alimentação 

CONJ 1 

48 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, interruptores, 
conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 

49 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 GERENCIÁVEL 
ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 
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OUTRAS INSTALAÇÕES 

50 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, fechaduras, escadas, 
guarda corpo e portas SERV. 1 

51 Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  das 
portas e janelas ( trocar as borrachas conforme necessidade) SERV. 1 

52 Fazer nova carenagem  para instalação  das Condensadores de 
Ar Condicionado  no  frontal  da Unidade SERV. 1 

53 Troca das fechaduras dos maleiros que estão danificadas SERV. 1 
54 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1 
55 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1 

LOGÍSTICA 
56 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o Senac DF SERV. 1 

SISTEMA HIDROSANITÁRIO 
57 Remoção  total do  sistema hidro-sanitário atual SERV. 1 

58 

Fornecimento e instalação de novo sistema hidro-sanitário que 
venha a atender todos os pontos hidraulicos da unidade 
conforme layout - Material: tubulação, Caixa de água limpa 
(200L), caixa de agua servida (200l), mangueira de 
abastecimento com ingate rápido(25m), mangueira de descarte 
de água servida (15m), torneiras e bomba dágua. 

MAT/SERV. 1 

    
REFORMA CARRETA DE MODA 

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT 
SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o baú e todos 
os equipamentos incorporados, com cobertura no trajeto de ida 
para a empresa contratada, durante todo o período de vigência 
do contrato nas instalações da empresa contratada e nos 
trajetos de retorno para as unidade 

UNID.  1 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40 
3 Remoção do contra piso em chapas de compensado naval m² 40 
4 Instalação do novo contra piso em placas de compensado m² 40 
5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40 

REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de madeira 
(seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

7 Instalação de revestimento das paredes em Compensado crú de 
15mm + sarrafeamento  m² 85 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado melamínico 
branco Ref. Fórmica m² 85 

9 Instalação  de acabamentos m² 30 
TETO - INTERNO E EXTERNO 
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10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto (externo) 
para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e descarte do 
material m² 40 

12 Instalação de isolamento termico em placas de Poliuretano m² 40 

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 15mm 
na cor branco m² 40 

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias retangulares em 
led UNID.  20 

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo cliente) - 
Carreta com chapa corrugada m² 50 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois envelopamentos 
antigos em chapa corrugadaS m² 50 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12 
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120 
20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no baú UNID.  1 

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1 
22 TÁBUA DE PASSAR RETRÁTIL m² 1 
23 MESA DE CORTE TIPO  ARMÁRIO CONFORME PROJETO m² 2,5 
24 ARMÁRIO TRASEIRO  CONFORME PROJETO m² 5 
25 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO UNID.  19 
26 CADEIRA GIRATÓRIA COM  BRAÇO E RODÍZIO UNID.  1 
27 LOUSA BRANCA UNID.  1 

28 
MAQUINAS DE COSTURA RETAS - Máquina de Costura Reta 
Eletrônica, Completa - Mod.: SS9988 - Marca Sun Special 220V - 
Bifásico.   

UNID.  16 

29 
MAQUINAS DE COSTURA OVERLOQUE - Máquina de Costura 
Overloque, 1 Agulha, 3 Fios, Completa - Mod.: SS-8803DW - 
Marca Sun Special 220V - Bifásico 

UNID.  1 

30 
MAQUINAS DE COSTURA: RETAS - Máquina de Costura Reta 
Industrial Mecânica, 1 Agulha, Completa, Mod.: SS6150-M-W - 
Marca Sun Special 220 V bifásico, completa 

UNID.  2 

31 ARANDELAS100x600mm 4500K UNID.  9 
32 TV 42" smart UNID.  1 
33 Persianas Horizontais UNID.  10 

AR CONDICIONADO 

34 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar Condicionado  
atual CONJ 2 

35 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2 
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36 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto Inverter 35000 
Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 35000Btus - 220V , Frio, 
Cassete, Inverter 

CONJ 2 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

37 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e lubrificação dos 
cubos UNID.  4 

38 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa antiga UNID.  1 

39 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4 

40 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição das 
seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

41 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-295/80 -
modelo  continental ou pirel UNID.  9 

42 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para pneus 29 UNID.  9 

43 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas refletivas 
por um padrão novo de acordo com as normas de transito 
virgente 

CONJ 1 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
44 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4 
45 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4 

46 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento por meio 
de manivela Mod. Jost UNID.  4 

TOLDO ARTICULADO 

47 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com acionamento 
manual/manivela com avanço de 2500mm sobre a porta de 
entrada - cliente define a cor 

ML 6 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

48 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, luminários, 
disjuntores, tomadas, interruptores, quadros, demais instalações 
e descartar 

CONJ 1 

49 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de energia - 
Descrição: entrada de energia 220V e 380V trifásico e saída fixa 
em 220V trifásico, transformador isolador e seletor de tensão 
automático através de um  sistema de contatoras, extensão  de 
alimentação da unidade 3x25mm 25m e tomadas de 
alimentação 

CONJ 1 

50 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, interruptores, 
conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 

51 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 GERENCIÁVEL 
ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 

OUTRAS INSTALAÇÕES 
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52 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, fechaduras, escadas, 
guarda corpo e portas SERV. 1 

53 Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  das 
portas e janelas ( trocar as borrachas conforme necessidade) SERV. 1 

54 Fazer nova carenagem  para instalação  das Condensadores de 
Ar Condicionado  no  frontal  da Unidade SERV. 1 

55 Troca das fechaduras dos maleiros que estão danificadas SERV. 1 
56 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1 
57 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1 

LOGÍSTICA 
58 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o Senac DF SERV. 1 

    
REFORMA CARRETA DE BELEZA 

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT 
SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o baú e todos 
os equipamentos incorporados, com cobertura no trajeto de ida 
para a empresa contratada, durante todo o período de vigência 
do contrato nas instalações da empresa contratada e nos 
trajetos de retorno para as unidade 

UNID.  1 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40 
3 Remoção do contra piso em chapas de compensado naval m² 40 
4 Instalação do novo contra piso em placas de compensado m² 40 
5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40 

REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de madeira 
(seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

7 Instalação de revestimento das paredes em Compensado crú de 
15mm + sarrafeamento  m² 85 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado melamínico 
branco Ref. Fórmica m² 85 

9 Instalação  de acabamentos m² 30 
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto (externo) 
para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e descarte do 
material m² 40 

12 Instalação de isolamento termico em placas de Poliuretano m² 40 

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 15mm 
na cor branco m² 40 

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias retangulares em 
led UNID.  20 

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30 



 
 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 33 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo cliente) - 
Carreta com chapa corrugada m² 50 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois envelopamentos 
antigos em chapa corrugadaS m² 50 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12 
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120 
20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no baú UNID.  1 

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1 
22 BANCADA COM ESPELHOS CONFORME PROJETO m² 1 
23 ARMÁRIO FRONTAL COM  CUBA CONFORME PROJETO m² 2,5 
24 ARMÁRIO TRASEIRO  CONFORME PROJETO m² 5 
25 CADEIRAS DE SALÃO UNID.  19 
26 CADEIRA GIRATÓRIA COM  BRAÇO E RODÍZIO UNID.  1 
27 LOUSA BRANCA UNID.  1 
28 ESPELHOS: 900x1350mm UNID.  16 
29 LONGARINAS 3 LUGARES UNID.  1 
30 LAVATÓRIOS UNID.  2 
31 ARANDELAS100x600mm 4500K UNID.  9 
32 TV 42" smart UNID.  1 
33 Persianas Horizontais UNID.  10 

AR CONDICIONADO 

34 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar Condicionado  
atual CONJ 2 

35 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2 

36 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto Inverter 35000 
Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 35000Btus - 220V , Frio, 
Cassete, Inverter 

CONJ 2 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

37 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e lubrificação dos 
cubos UNID.  4 

38 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa antiga UNID.  1 

39 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4 

40 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição das 
seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

41 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-295/80 -
modelo  continental ou pirel UNID.  9 

42 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para pneus 29 UNID.  9 



 
 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 34 

43 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas refletivas 
por um padrão novo de acordo com as normas de transito 
virgente 

CONJ 1 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
44 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4 
45 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4 

46 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento por meio 
de manivela Mod. Jost UNID.  4 

TOLDO ARTICULADO 

47 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com acionamento 
manual/manivela com avanço de 2500mm sobre a porta de 
entrada - cliente define a cor 

ML 6 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

48 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, luminários, 
disjuntores, tomadas, interruptores, quadros, demais instalações 
e descartar 

CONJ 1 

49 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de energia - 
Descrição: entrada de energia 220V e 380V trifásico e saída fixa 
em 220V trifásico, transformador isolador e seletor de tensão 
automático através de um  sistema de contatoras, extensão  de 
alimentação da unidade 3x25mm 25m e tomadas de 
alimentação 

CONJ 1 

50 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, interruptores, 
conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 

51 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 GERENCIÁVEL 
ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

52 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, fechaduras, escadas, 
guarda corpo e portas SERV. 1 

53 Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  das 
portas e janelas ( trocar as borrachas conforme necessidade) SERV. 1 

54 Fazer nova carenagem  para instalação  das Condensadores de 
Ar Condicionado  no  frontal  da Unidade SERV. 1 

55 Troca das fechaduras dos maleiros que estão danificadas SERV. 1 
56 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1 
57 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1 

LOGÍSTICA 
58 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o Senac DF SERV. 1 

 

VALOR ESTIMADO (R$) 

Contratação de empresa para reforma das carretas de 

beleza, moda, informática e gastronomia do Senac-DF 
1.446.035,20 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 05/2020 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

(Nome da Empresa)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 

Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 

 

Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 

 

______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE VISTORIA  

 

 

Certifico, sob as penas da lei, que a empresa 

_____________________________________________, CNPJ Nº ________________, 

por intermédio de seu(s) representante(s), vistoriou a dependência do Senac-DF, tomando 

conhecimento do local onde será executado o serviço, objeto da Concorrência Nº 05/2020 

– Contratação de empresa para reforma das carretas de beleza, moda, informática e 

gastronomia do Senac-DF. 

Brasília,        de                           de 2020 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Nome) 

(Matrícula) 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, localizado no SIA Sul 

Trecho 03 lotes 945/955, Brasília – DF. 

 

A empresa __________________________________ inscrita no CNPJ (MF) 

nº ________________________ e inscrição estadual nº __________, sediada no(a) 

_________________________________________, apresenta a proposta a seguir, na 

Concorrência Nº 05/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para reforma das 

carretas de beleza, moda, informática e gastronomia do Senac-DF: 

REFORMA CARRETA DE INFORMÁTICA 
Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT VALOR (R$) 

SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o 
baú e todos os equipamentos incorporados, com 
cobertura no trajeto de ida para a empresa contratada, 
durante todo o período de vigência do contrato nas 
instalações da empresa contratada e nos trajetos de 
retorno para as unidade 

UNID.  1 

 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40  

3 Remoção do contra piso em chapas de compensado 
naval m² 40  

4 Instalação do novo contra piso em placas de 
compensado m² 40  

5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40  
REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de 
madeira (seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

 

7 Instalação de revestimento das paredes em 
Compensado crú de 15mm + sarrafeamento  m² 85 

 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado 
melamínico branco Ref. Fórmica m² 85  

9 Instalação  de acabamentos m² 30  
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto 
(externo) para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 
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11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e 
descarte do material m² 40  

12 Instalação de isolamento termico em placas de 
Poliuretano m² 40  

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 
15mm na cor branco m² 40  

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias 
retangulares em led UNID.  20  

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30  
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo 
cliente) - Carreta com chapa corrugada m² 50 

 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois 
envelopamentos antigos em chapa corrugadaS m² 50 

 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12  
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120  

20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no 
baú UNID.  1  

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1  

22 Fornecimento  e instalação de mobiliario  conforme 
projeto m² 10  

23 Cadeiras giratórias com braço UNID.  23  
24 Lousa branca UNID.  1  
25 Bebedouro UNID.  1  
26 frigobar UNID.  1  
27 TV 50" smart UNID.  1  
28 Persianas Horizontais UNID.  10  

AR CONDICIONADO 

29 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar 
Condicionado  atual CONJ 2  

30 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2  

31 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto 
Inverter 35000 Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 
35000Btus - 220V , Frio, Cassete, Inverter 

CONJ 2 

 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

32 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e 
lubrificação dos cubos UNID.  4  

33 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa 
antiga UNID.  1  

34 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4  
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35 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição 
das seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

 

36 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-
295/80 -modelo  continental ou pirel UNID.  9 

 

37 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para 
pneus 29 UNID.  9  

38 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas 
refletivas por um padrão novo de acordo com as 
normas de transito virgente 

CONJ 1 
 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
39 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4  
40 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4  

41 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento 
por meio de manivela Mod. Jost UNID.  4 

 

TOLDO ARTICULADO 

42 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com 
acionamento manual/manivela com avanço de 
2500mm sobre a porta de entrada - cliente define a cor 

ML 6 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

43 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, 
luminários, disjuntores, tomadas, interruptores, 
quadros, demais instalações e descartar 

CONJ 1 
 

44 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de 
energia - Descrição: entrada de energia 220V e 380V 
trifásico e saída fixa em 220V trifásico, transformador 
isolador e seletor de tensão automático através de um  
sistema de contatoras, extensão  de alimentação da 
unidade 3x25mm 25m e tomadas de alimentação 

CONJ 1 

 

45 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, 
interruptores, conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 
 

46 
Sistema de internet completo -                                                                                  
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 
GERENCIÁVEL ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 
 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

47 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, 
fechaduras, escadas, guarda corpo e portas SERV. 1 

 

48 
Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  
das portas e janelas ( trocar as borrachas conforme 
necessidade) 

SERV. 1 
 

49 
Fazer nova carenagem  para instalação  das 
Condensadores de Ar Condicionado  no  frontal  da 
Unidade 

SERV. 1 
 

50 Troca das fechaduras dos maleiros que estão 
danificadas SERV. 1  
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51 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1  
52 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1  

LOGÍSTICA 

53 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o 
Senac DF SERV. 1  

VALOR TOTAL CARRETA INFORMÁTICA  

    
 

REFORMA CARRETA DE GASTRONOMIA 
Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT  

SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o 
baú e todos os equipamentos incorporados, com 
cobertura no trajeto de ida para a empresa contratada, 
durante todo o período de vigência do contrato nas 
instalações da empresa contratada e nos trajetos de 
retorno para as unidade 

UNID.  1 

 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40  

3 Remoção do contra piso em chapas de compensado 
naval m² 40  

4 Instalação do novo contra piso em placas de 
compensado m² 40  

5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40  
REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de 
madeira (seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

 

7 Instalação de revestimento das paredes em 
Compensado crú de 15mm + sarrafeamento  m² 85 

 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado 
melamínico branco Ref. Fórmica m² 85  

9 Instalação  de acabamentos m² 30  
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto 
(externo) para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e 
descarte do material m² 40  

12 Instalação de isolamento termico em placas de 
Poliuretano m² 40  

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 
15mm na cor branco m² 40  

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias 
retangulares em led UNID.  20  

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30  
COMUNICAÇÃO VISUAL 
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16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo 
cliente) - Carreta com chapa corrugada m² 50 

 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois 
envelopamentos antigos em chapa corrugadaS m² 50 

 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12  
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120  

20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no 
baú UNID.  1  

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1  
22 1 MICROONDAS m² 10  

23 

DEPURADOR POWER STEEL 60CMRevestimento 
externo em aço inox escovadoFiltro em tecido sintético 
descartávelFunciona como exaustor ou depurador3 
velocidadesLâmpada incandescenteControle 
eletromecânicoDimensões Externas do Produto (A x L x 
P): 8 x 60 x 46,5 cm  

UNID.  23 

 

24 

ILHAS EM INOX GABINETE FECHADO C/ PORTAS E 02 
GAVETAS E NICHO P/ FORNO Construído em aço inox 
304, liga 18.8. Com portas de abrir e prateleira 
intermediaria e inferior de base. Pés com RODIZIOS. 
NCM: 8438.20.19. Dimensões: 2400x800x900 mm + 
TAMPO LISO DE CENTRO - Construído em aço inox 304, 
liga 18.8. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser 
assentado sobre ganinete/alvenaria. NCM: 8438.20.19. 
Dimensões: 2400x800x40mm. 

UNID.  3 

 

25 

FOGAO DE INDUÇÃO MODULAR 4Q ELETRICO Mesa 
vitrocerâmica 4mmTrava de segurança;  
Display digitalPainel touch screen; 09 níveis de 
potência + (P) Função MaxPower; Gera calor 
diretamente na panela; Timer de até 99 minutos. 
Tensão: 220V; Dim.:(AxLxP): 60 x 600 

UNID.  3 

 

26 

ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO DUAS PRATELEIRAS 
PORTA TAÇAS NICHO PARA MICROONDAS E 4 PORTAS 
COM 1 PRATELEIRA INTERNA CADA - ARMÁRIO 
TRASEIRO 

m² 3 
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27 

BALCÃO FREEZER COM CUBA 3 PORTAS - DESCRIÇÃO: 
FREEZER HORIZONTAL 03 PORTAS CAB. DIR.  - Frente e 
laterais externas em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, 
interno em alumínio liso. Isolamento em poliuretano 
injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por 
meio de ar forçado. Gás ecologico R-404a. 
Termocontrolador digital de temperatura. 
Temperatura de trabalho: -15ºC a -19ºC. Unidade 
compressora selada incorporada com cabine do lado 
direito. Capacidade: 488 litros. Potência: 1.1/2 HP 
Tensão 220 V. monofásico. Não possui tampo superior. 
Padrão Gastronorm. (não indicado para armazenar 
sorvetes). NCM: 8418.50.90. Dimensões: 
2000x700x860 mm. TAMPO COM CUBA:TAMPO 
VINCADO DE CENTRO C/ CUBA DIREITA SULFISA - 
Construído em aço inox 304, liga 18.8. Bordo frontal de 
40mm. Com cuba 400x340x180mm. Isolamento de 
poliuretano injetado. Próprio para ser assentado sobre 
refrigerador/freezer. NCM: 8438.20.19 Dimensões: 
2000x700x40mm. Prateleira aramada em epoxi para 
freezer/ Freezer Horizontal - Par de Cantoneira / Trilho 
para Refrigerador / Freezer Horizontal 

CONJ 1 

 

28 

BALCÃO REFRIGERADOR: Descrição: REFRIGERADOR 
HORIZONTAL 03 PORTAS CAB. DIR. SULFISA - Frente e 
laterais externas em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, 
interno em alumínio liso. Isolamento em poliuretano 
injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por 
meio de ar forçado. Gás ecologico R-134a. 
Termocontrolador digital de temperatura. 
Temperatura de trabalho: +2ºC a +6ºC. Unidade 
compressora selada incorporada com cabine do lado 
direito. Capacidade: 488 litros. Potência: 1/3+ HP 
Tensão 220 V. monofásico. Não possui tampo superior. 
Padrão Gastronorm. NCM: 8418.50.90. Dimensões: 
2000x700x860 mm. TAMPO  COM CUBA: TAMPO 
VINCADO DE ENCOSTO C/ CUBA DIREITA SULFISA - 
Construído em aço inox 304, liga 18.8. Espelho 
posterior chanfrado de 100mm. Bordo frontal de 
40mm. Com cuba 400x340x180mm. Isolamento de 
poliuretano injetado. Próprio para ser assentado sobre 
refrigerador/freezer. NCM: 8438.20.19 Dimensões: 
2000x700x40mm. Prateleira aramada em epoxi para 
Refrigerador / Freezer Horizontal + Par de Cantoneira / 
Trilho para Refrigerador / Freezer Horizontal 

CONJ 1 

 

29 ARMÁRIOS COM PORTAS E 1 PRATELEIRA CENTRAL - 
ARMÁRIO FRONTA UNID.  1  

30 TV 50" smart UNID.  1  
31 Persianas Horizontais UNID.  10  
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AR CONDICIONADO 

32 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar 
Condicionado  atual CONJ 2  

33 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2  

34 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto 
Inverter 35000 Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 
35000Btus - 220V , Frio, Cassete, Inverter 

CONJ 2 

 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

35 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e 
lubrificação dos cubos UNID.  4  

36 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa 
antiga UNID.  1  

37 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4  

38 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição 
das seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

 

39 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-
295/80 -modelo  continental ou pirel UNID.  9 

 

40 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para 
pneus 29 UNID.  9  

41 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas 
refletivas por um padrão novo de acordo com as 
normas de transito virgente 

CONJ 1 
 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
42 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4  
43 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4  

44 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento 
por meio de manivela Mod. Jost UNID.  4 

 

TOLDO ARTICULADO 

45 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com 
acionamento manual/manivela com avanço de 
2500mm sobre a porta de entrada - cliente define a cor 

ML 6 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

46 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, 
luminários, disjuntores, tomadas, interruptores, 
quadros, demais instalações e descartar 

CONJ 1 
 

47 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de 
energia - Descrição: entrada de energia 220V e 380V 
trifásico e saída fixa em 220V trifásico, transformador 
isolador e seletor de tensão automático através de um  
sistema de contatoras, extensão  de alimentação da 
unidade 3x25mm 25m e tomadas de alimentação 

CONJ 1 

 

48 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, 
interruptores, conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 
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49 
Sistema de internet completo -                                                                                                 
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 
GERENCIÁVEL ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 
 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

50 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, 
fechaduras, escadas, guarda corpo e portas SERV. 1 

 

51 
Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  
das portas e janelas ( trocar as borrachas conforme 
necessidade) 

SERV. 1 
 

52 
Fazer nova carenagem  para instalação  das 
Condensadores de Ar Condicionado  no  frontal  da 
Unidade 

SERV. 1 
 

53 Troca das fechaduras dos maleiros que estão 
danificadas SERV. 1  

54 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1  
55 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1  

LOGÍSTICA 

56 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o 
Senac DF SERV. 1  

SISTEMA HIDROSANITÁRIO 
57 Remoção  total do  sistema hidro-sanitário atual SERV. 1  

58 

Fornecimento e instalação de novo sistema hidro-
sanitário que venha a atender todos os pontos 
hidraulicos da unidade conforme layout - Material: 
tubulação, Caixa de água limpa (200L), caixa de agua 
servida (200l), mangueira de abastecimento com ingate 
rápido(25m), mangueira de descarte de água servida 
(15m), torneiras e bomba dágua. 

MAT/SERV. 1 

 

 VALOR TOTAL CARRETA GASTRONOMIA  

    
 

REFORMA CARRETA DE MODA 
Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT  

SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o 
baú e todos os equipamentos incorporados, com 
cobertura no trajeto de ida para a empresa contratada, 
durante todo o período de vigência do contrato nas 
instalações da empresa contratada e nos trajetos de 
retorno para as unidade 

UNID.  1 

 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40  

3 Remoção do contra piso em chapas de compensado 
naval m² 40  

4 Instalação do novo contra piso em placas de 
compensado m² 40  
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5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40  
REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de 
madeira (seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

 

7 Instalação de revestimento das paredes em 
Compensado crú de 15mm + sarrafeamento  m² 85 

 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado 
melamínico branco Ref. Fórmica m² 85  

9 Instalação  de acabamentos m² 30  
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto 
(externo) para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e 
descarte do material m² 40  

12 Instalação de isolamento termico em placas de 
Poliuretano m² 40  

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 
15mm na cor branco m² 40  

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias 
retangulares em led UNID.  20  

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30  
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo 
cliente) - Carreta com chapa corrugada m² 50 

 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois 
envelopamentos antigos em chapa corrugadaS m² 50 

 

 PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12  
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120  

20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no 
baú UNID.  1  

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1  
22 TÁBUA DE PASSAR RETRÁTIL m² 1  
23 MESA DE CORTE TIPO  ARMÁRIO CONFORME PROJETO m² 2,5  
24 ARMÁRIO TRASEIRO  CONFORME PROJETO m² 5  
25 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO UNID.  19  
26 CADEIRA GIRATÓRIA COM  BRAÇO E RODÍZIO UNID.  1  
27 LOUSA BRANCA UNID.  1  

28 
MAQUINAS DE COSTURA RETAS - Máquina de Costura 
Reta Eletrônica, Completa - Mod.: SS9988 - Marca Sun 
Special 220V - Bifásico.   

UNID.  16 
 

29 MAQUINAS DE COSTURA OVERLOQUE - Máquina de 
Costura Overloque, 1 Agulha, 3 Fios, Completa - Mod.: UNID.  1  
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SS-8803DW - Marca Sun Special 220V - Bifásico 

30 

MAQUINAS DE COSTURA: RETAS - Máquina de Costura 
Reta Industrial Mecânica, 1 Agulha, Completa, Mod.: 
SS6150-M-W - Marca Sun Special 220 V bifásico, 
completa 

UNID.  2 

 

31 ARANDELAS100x600mm 4500K UNID.  9  
32 TV 42" smart UNID.  1  
33 Persianas Horizontais UNID.  10  

AR CONDICIONADO 

34 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar 
Condicionado  atual CONJ 2  

35 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2  

36 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto 
Inverter 35000 Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 
35000Btus - 220V , Frio, Cassete, Inverter 

CONJ 2 

 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

37 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e 
lubrificação dos cubos UNID.  4  

38 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa 
antiga UNID.  1  

39 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4  

40 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição 
das seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

 

41 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-
295/80 -modelo  continental ou pirel UNID.  9 

 

42 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para 
pneus 29 UNID.  9  

43 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas 
refletivas por um padrão novo de acordo com as 
normas de transito virgente 

CONJ 1 
 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
44 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4  
45 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4  

46 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento 
por meio de manivela Mod. Jost UNID.  4 

 

TOLDO ARTICULADO 

47 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com 
acionamento manual/manivela com avanço de 
2500mm sobre a porta de entrada - cliente define a cor 

ML 6 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

48 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, 
luminários, disjuntores, tomadas, interruptores, 
quadros, demais instalações e descartar 

CONJ 1 
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49 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de 
energia - Descrição: entrada de energia 220V e 380V 
trifásico e saída fixa em 220V trifásico, transformador 
isolador e seletor de tensão automático através de um  
sistema de contatoras, extensão  de alimentação da 
unidade 3x25mm 25m e tomadas de alimentação 

CONJ 1 

 

50 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, 
interruptores, conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 
 

51 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 
GERENCIÁVEL ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 
 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

52 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, 
fechaduras, escadas, guarda corpo e portas SERV. 1 

 

53 
Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  
das portas e janelas ( trocar as borrachas conforme 
necessidade) 

SERV. 1 
 

54 
Fazer nova carenagem  para instalação  das 
Condensadores de Ar Condicionado  no  frontal  da 
Unidade 

SERV. 1 
 

55 Troca das fechaduras dos maleiros que estão 
danificadas SERV. 1  

56 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1  
57 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1  

LOGÍSTICA 

58 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o 
Senac DF SERV. 1  

VALOR TOTAL CARRETA MODA  

    
 

REFORMA CARRETA DE BELEZA 
Nº DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT  

SERVIÇOS PERMANENTES 

1 

Seguro total das unidades, prevendo o caminhão, o 
baú e todos os equipamentos incorporados, com 
cobertura no trajeto de ida para a empresa contratada, 
durante todo o período de vigência do contrato nas 
instalações da empresa contratada e nos trajetos de 
retorno para as unidade 

UNID.  1 

 

PISO 
2 Remoção do revestimento/acabamento do piso vinilico m² 40  

3 Remoção do contra piso em chapas de compensado 
naval m² 40  

4 Instalação do novo contra piso em placas de 
compensado m² 40  
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5 Instalação do revestiment/acabamento do  piso vinilico  m² 40  
REVESTIMENTO INTERNO 

6 Demolição e descarte do revestimento das parede de 
madeira (seja em MDF, Compensado ou Formicada)  m² 85 

 

7 Instalação de revestimento das paredes em 
Compensado crú de 15mm + sarrafeamento  m² 85 

 

8 Revestir parede do item anterior, em laminado 
melamínico branco Ref. Fórmica m² 85  

9 Instalação  de acabamentos m² 30  
TETO - INTERNO E EXTERNO 

10 Aplicação de manta liquida em PU epoxal sobre o teto 
(externo) para eliminar possiveis infiltrações (faixas m² 15 

 

11 Remoção  do  revestimento interno  do  teto  e 
descarte do material m² 40  

12 Instalação de isolamento termico em placas de 
Poliuretano m² 40  

13 Instalação de um novo revestimento em MDF revestido 
15mm na cor branco m² 40  

14 Fornecimento e instalação de novas luminárias 
retangulares em led UNID.  20  

15 Instalação de meia lua ou  sanca para acabamento m² 30  
COMUNICAÇÃO VISUAL 

16 Envelopamento  externo em recortes(arte enviada pelo 
cliente) - Carreta com chapa corrugada m² 50 

 

17 Remoção do envelopamento da unidade - dois 
envelopamentos antigos em chapa corrugadaS m² 50 

 

PINTURA 
18 Pintura da base na cor preto - metros linear m 12  
19 Pintura externa do baú + saia na cor branco - metálica m² 120  

20 Tratamento anti-oxidação na base, nos maleiros e no 
baú UNID.  1  

MOBILIÁRIO 
21 Remoção  do  mobiliario  atual UNID.  1  
22 BANCADA COM ESPELHOS CONFORME PROJETO m² 1  
23 ARMÁRIO FRONTAL COM  CUBA CONFORME PROJETO m² 2,5  
24 ARMÁRIO TRASEIRO  CONFORME PROJETO m² 5  
25 CADEIRAS DE SALÃO UNID.  19  
26 CADEIRA GIRATÓRIA COM  BRAÇO E RODÍZIO UNID.  1  
27 LOUSA BRANCA UNID.  1  
28 ESPELHOS: 900x1350mm UNID.  16  
29 LONGARINAS 3 LUGARES UNID.  1  
30 LAVATÓRIOS UNID.  2  
31 ARANDELAS100x600mm 4500K UNID.  9  
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32 TV 42" smart UNID.  1  
33 Persianas Horizontais UNID.  10  

AR CONDICIONADO 

34 Remoção  da tubulação  e das Máquinas de Ar 
Condicionado  atual CONJ 2  

35 Instalação  de nova tubulação  CONJ 2  

36 

Fornecimento e instalação de novas condensadoras e 
evaporadoras : Unidade Condensadora PisoTeto 
Inverter 35000 Btus Frio 220V - Unidade  Evaporadora 
35000Btus - 220V , Frio, Cassete, Inverter 

CONJ 2 

 

BASE RODANTE (PREVENTIVA) 

37 Cubo das Rodas:    Troca das travas, retentores e 
lubrificação dos cubos UNID.  4  

38 Quinta Roda:    Aperto, limpeza e substituição da graxa 
antiga UNID.  1  

39 Sistema de Rodoar:      revisão, limpeza e testes de 
funcionamento UNID.  4  

40 Suspensão e Freios: Revisão dos sistema, e substituição 
das seguintes peças: - Lonas de freio bolsões e cuica UNID.  4 

 

41 Fornecimento  e instalação  de pneus novos aro 22,5-
295/80 -modelo  continental ou pirel UNID.  9 

 

42 Fornecimento  e instalação de rodas 22,5x8,25 para 
pneus 29 UNID.  9  

43 
Trocar todo sistema de lanternagem antigo e das faixas 
refletivas por um padrão novo de acordo com as 
normas de transito virgente 

CONJ 1 
 

SISTEMA DE PATOLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 
44 Remoção de Pé de Patolamento manual UNID.  4  
45 Instalação de Pé de patolamento novo UNID.  4  

46 Fornecimento de Pé de patolamento com acionamento 
por meio de manivela Mod. Jost UNID.  4 

 

TOLDO ARTICULADO 

47 
Fornecimento e Instalação de Toldo articulado com 
acionamento manual/manivela com avanço de 
2500mm sobre a porta de entrada - cliente define a cor 

ML 6 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

48 
Remoção  de toda estrutura eletrica atual -fiação, 
luminários, disjuntores, tomadas, interruptores, 
quadros, demais instalações e descartar 

CONJ 1 
 

49 

Fornecimento e instalação Padrão de entrada de 
energia - Descrição: entrada de energia 220V e 380V 
trifásico e saída fixa em 220V trifásico, transformador 
isolador e seletor de tensão automático através de um  
sistema de contatoras, extensão  de alimentação da 
unidade 3x25mm 25m e tomadas de alimentação 

CONJ 1 
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50 
Fornecimento  e instalação  de quadro  de distribuição, 
disjuntores, fiação, tomadas, iluminação  em led, 
interruptores, conforme projeto  elétrico  

CONJ 1 
 

51 
Sistema de internet completo -                                                                                                        
1 UNIDADE 19”-12U SWITCH 24 PORTAS, 3 
GERENCIÁVEL ROTEADOR WIFI NOBREAK 1KVA 

CONJ 1 
 

OUTRAS INSTALAÇÕES 

52 Revisar e arrumar as estruturas das janelas, 
fechaduras, escadas, guarda corpo e portas SERV. 1 

 

53 
Revisar as Borrachas de Vedação: Revisar as borrachas  
das portas e janelas ( trocar as borrachas conforme 
necessidade) 

SERV. 1 
 

54 
Fazer nova carenagem  para instalação  das 
Condensadores de Ar Condicionado  no  frontal  da 
Unidade 

SERV. 1 
 

55 Troca das fechaduras dos maleiros que estão 
danificadas SERV. 1  

56 Chapas do Baú  - revisar e consertar SERV. 1  
57 Revisar a estrutura geral  da carreta SERV. 1  

LOGÍSTICA 

58 SERVIÇO DE LOGISTICA: Retirada e devolução para o 
Senac DF SERV. 1  

VALOR TOTAL CARRETA BELEZA  
VALOR TOTAL CARRETAS  
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

ANEXO V 

 

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”, Brasília-

DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: . Telefone: (61). Representado pelo Presidente do 

Conselho Regional do Senac - DF, Senhor A, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº.  e, CPF nº residente e domiciliado em Brasília - DF e pelo Diretor Regional 

do Senac - DF, Senhor , brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº.  e CPF 

nº. , residente e domiciliado em Brasília - DF. 

CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Telefone (..) 

........, CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo 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 presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para reforma 

das carretas de beleza, moda, informática e gastronomia do Senac-DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, a 

proposta da CONTRATADA, o Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, 

proposta, memorial descritivo e cronograma, dentro do prazo contratado, sendo todos 

estes documentos rubricados pelas partes contratantes, havidos como peças integrantes 

do presente instrumento, cabendo à CONTRATADA o material especificado, todos os 
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serviços, equipamentos e toda a mão-de-obra, necessária à perfeita execução do serviço, 

empregando material de primeira qualidade e mantendo profissionais competentes e 

experimentados, uma vez que responde pela sua solidez e bom acabamento, de acordo 

com o Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Primeiro. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes 

dos documentos mencionados nesta cláusula, somente será executada depois de 

comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE e aprovada pelo seu Responsável Técnico, 

formalmente por Termo Aditivo ou por intermédio de correspondência epistolar. 

Parágrafo Segundo. Em relação às alterações mencionadas no parágrafo anterior, a 

CONTRATADA, em qualquer caso, responderá pela solidez e durabilidade das inovações. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços, 

responsável técnico devidamente habilitado no CREA. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se 

refere a todos os seus empregados e os terceiros sub-contratados, utilizados nos 

serviços, a legislação vigente sobre: impostos, segurança do trabalho, previdência social 

e acidentes de trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente em toda a sua 

plenitude e outros, por mais especiais que sejam, não respondendo o CONTRATANTE por 

qualquer encargo ou medida judicial que for proposta pelos seus empregados, ou sub-

empreiteiros. 

Parágrafo Quinto. O transporte, a guarda, a manutenção de equipamentos e os 

materiais especificados neste Instrumento, são de exclusiva responsabilidade e ônus da 

CONTRATADA.  

Parágrafo Sexto. No caso de mudança de responsabilidade técnica esta deverá ser 

imediatamente comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE, devendo ser mantidas todas 

as exigências para a habilitação. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total dos serviços 

contratados. A sub-empreitada parcial, no caso de serviços que por sua especialização 

requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, poderá ser 

autorizada, a critério da fiscalização da Contratante. A responsabilidade pelos serviços 

sub-empreitados, porém, permanece assumida inteiramente pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OCORRÊNCIAS 

A CONTRATADA manterá na reforma, um Livro de Ocorrências, onde serão 

lançados todos os fatos dignos de registro, especialmente as datas do início da reforma e 

do término de cada etapa de serviço. O livro será rubricado pela Fiscalização do 

CONTRATANTE e por um representante da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

O prazo para a execução total dos serviços é de 70 (setenta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pelo SENAC-DF, 

findo o qual a CONTRATADA se obriga a entregar ao CONTRATANTE os serviços 

inteiramente concluídos, e aprovação do responsável técnico da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

penalidades previstas na legislação aplicável, no que couber, garantida prévia defesa, 

para as seguintes hipóteses: 

I - Por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia, até o 3º dia, incidente sobre o valor corresponde ao serviço 

especificado no Cronograma Físico-Financeiro; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 4º dia de atraso, incidente sobre o valor 

correspondente ao serviço não executado, sem prejuízo da rescisão do contrato. 

II - Por inexecução total de contrato: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Senac - DF, por um prazo de até 2 (dois) anos; 

Parágrafo Primeiro. As multas estabelecidas nesta cláusula são independentes e terão 

aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a 

licitação. 

Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE deduzirá da fatura a ser paga a CONTRATADA o 

valor das multas aplicadas, independentemente de retenção de que trata a Cláusula 

Décima Primeira. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO 

Quando, por motivo comprovadamente de responsabilidade do 

CONTRATANTE e inteiramente alheio à vontade da CONTRATADA, ou por comprovado 

motivo de força maior, ocorrerem atrasos no andamento da reforma, o CONTRATANTE 

poderá conceder dilação no prazo, correspondente aos atrasos verificados, reformulando 

o cronograma dos serviços e adotando novo prazo para todos os efeitos, respeitadas as 

normas que regeram a licitação, formalizando-se o competente Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

O valor global do Contrato é de R$........ (......................). 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Os preços apresentados para a prestação dos serviços serão fixos e 

irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor contratado será realizado pelo CONTRATANTE, 

conforme medição, realizada pelos fiscais sobre o Cronograma Físico-Financeiro, em 

parcelas calculadas sobre os serviços executados, sendo que o valor relativo à última 

etapa só será pago após a expedição do “Termo de Recebimento Provisório” pelo 

Senac/DF, emitido após o final da reforma. 

Parágrafo Primeiro. As Notas Fiscais serão emitidas e apresentadas de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro, após a execução da etapa programada, em 02 (duas) vias 

de igual teor e somente serão pagas depois de atestadas pela fiscalização do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da apresentação das Notas Fiscais de serviço, por intermédio de ordem 

bancaria, diretamente na conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pelo 

CONTRATANTE ou obrigações da CONTRATADA para com terceiros, decorrentes da 

reforma, inclusive obrigações sociais, trabalhistas ou tributárias que possam prejudicar 

de alguma forma o CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a CONTRATADA 

tome as providências saneadoras cabíveis. 

Parágrafo Quarto. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

deste contrato, quaisquer que forem, nem implicará em aprovação definitiva dos 

respectivos serviços executados, total ou parcialmente. 

Parágrafo Quinto. Por ocasião do faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar 

também, com a Nota Fiscal de Serviço, os comprovantes de recolhimento tributários e 

previdenciários (GRF-FGTS, GPS, FGTS, PIS, etc.), folha de pagamento, devidamente 

autenticadas e quitadas, relativas à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços 

contratados, referente ao mês da última competência, efetuadas as retenções previstas 

em lei. 
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Parágrafo Sexto. Dos valores faturados de que trata esta Cláusula, serão efetuadas 

retenções de Impostos na fonte, de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo Sétimo. Quaisquer obrigações financeiras remanescentes, impostas por 

aplicação de penalidade ou inadimplência, será(ão) compensada(s) com o(s) 

pagamento(s) resultantes deste contrato. 

Parágrafo Oitavo. Nenhuma fatura poderá ser negociada com instituições de crédito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETENÇÃO E GARANTIA 

Os depósitos iniciais, referentes à caução prevista no edital, serão 

acrescidos das retenções contratuais de 5% (cinco por cento), do valor de cada parcela, 

sendo caucionadas em garantia da execução do contrato, que serão devolvidas pelo 

saldo que apresentarem, quando assinado o "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO", 

mediante apresentação dos comprovantes de recolhimento tributários e previdenciários 

(GRF-FGTS, GPS, FGTS, PIS, etc.), folha de pagamento, devidamente autenticadas e 

quitadas, relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços contratados, 

referente ao mês da última competência, efetuadas as retenções previstas em lei, 

relativas ao período de execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO 

As retenções contratuais não serão restituídos em caso de rescisão do 

contrato por fraude, má fé, incapacidade ou comprometimento de qualquer qualidade 

dos serviços que torne a reforma inaceitável pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE, por intermédio de seu responsável técnico, tem amplos 

poderes para fiscalizar, e exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste 

Contrato, nos casos nele previstos, entrar na posse imediata da reforma por ocasião da 

rescisão deste, prosseguir na execução dos serviços e praticar os atos que forem 

necessários, ou aconselháveis, devendo o acesso ao local da reforma ser franqueado, a 

qualquer dia e hora, ao fiscal. A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de 

maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas no 

Contrato e seus anexos. 

Parágrafo Primeiro. A fiscalização do CONTRATANTE poderá recusar materiais que 

estejam em desacordo com as especificações da proposta, ordenando sua imediata 

remoção, bem como o afastamento de qualquer empregado, ou subempreiteiro da 

CONTRATADA, a bem dos serviços. 
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Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam 

às condições pactuadas, cumprindo à CONTRATADA, refazê-los dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo por sua conta todas as 

despesas daí decorrentes. Na falta de resposta, às interpelações da fiscalização, no prazo 

acima, poderá a CONTRATADA ser advertida com registro no Livro de Ocorrências e lhe 

ser imposto pela CONTRATANTE às demais sanções previstas no presente contrato. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de demora ou recusa no cumprimento dessas medidas, o 

CONTRATANTE poderá confiar a outrem a execução dos reparos, descontando o custo do 

primeiro pagamento, subseqüente ao fato, a ser feito à CONTRATADA ou, não havendo 

pagamento a fazer, descontar das importâncias retidas. 

Parágrafo Quarto. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA, e vice-versa, 

será oficial, registrada em um Livro Diário de Obras, devendo nele constar: 

a) consultas à fiscalização; 

b) datas de conclusão de etapas; 

c) respostas às interpelações da fiscalização; 

d) andamento dos serviços; 

e) determinação de providências para cumprimento dos termos do contrato e 

especificações; 

f) outros fatos que, a juízo das partes, devam ser objeto de registro. 

Parágrafo Quinto. É direito do CONTRATANTE suspender ou paralisar todo e qualquer 

serviço em andamento que não esteja sendo executado dentro das normas técnicas 

vigentes e especificações do Memorial Descritivo (Plantas e descrições dos serviços a 

serem executados). 

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA dará ciência imediata à Fiscalização do 

CONTRATANTE, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na execução dos 

serviços, sob pena de responsabilidade. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, obrigando-se a atender pronta e irrestritamente quaisquer reclamações 

apresentadas. 

Parágrafo Oitavo. A fiscalização exercida pelo Senac - DF não excluirá, nem reduzirá, a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante 

terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as 

especificações do ato convocatório e seus anexos, depois de terem sido considerados em 
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perfeita ordem pela Fiscalização. Os serviços que, a critério da Fiscalização, não 

apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados, cabendo à CONTRATADA 

todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas. 

Parágrafo Primeiro. Concluída a reforma, a CONTRATADA comunicará o fato ao 

CONTRATANTE para fins de recebimento. Nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento 

daquela comunicação, o CONTRATANTE, procederá à vistoria geral dos serviços e 

estando estes em condições de ser recebida, lavrar-se-á o "Termo de Recebimento 

Provisório". 

Parágrafo Segundo. O “Termo de Recebimento Definitivo” será firmado em até 30 

(trinta) dias do recebimento provisório, após nova vistoria da Fiscalização do 

CONTRATANTE. Se os serviços executados estiverem em condições de serem aceitos, 

será feita a devolução das retenções, pelo saldo que apresentarem. A aceitação dos 

serviços acontecerá mediante comprovação do pagamento das contribuições referidas na 

Cláusula Décima deste Contrato. 

Parágrafo Terceiro. No caso de execução de serviços que apresentarem, no todo ou 

em parte, imperfeições, estarem em desacordo com as especificações do projeto ou 

ainda, inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE se reserva ao 

direito de rescindir o contrato, sendo responsabilizada a CONTRATADA, pelas perdas e 

danos causados, na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

O recebimento da reforma será em duas etapas: 

Parágrafo Primeiro. PROVISORIAMENTE: quando a reforma ficar inteiramente 

concluída, a Contratada solicitará ao Senac - DF a elaboração do Termo de Recebimento 

Provisório, desde que esta Instituição julgue que o estado geral justifique este 

procedimento, quando então, promoverá, no prazo de 15 (quinze) dias, as vistorias 

necessárias e lavrará o referido Termo. 

Parágrafo Segundo. Os serviços executados pela Contratada que não satisfizerem às 

condições de recebimento serão recusados pelo Senac/DF e deverão ser substituídos ou 

refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no contrato. 

Parágrafo Terceiro. Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem 

anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para que sejam refeitos 

os serviços. 

Parágrafo Quarto. DEFINITIVAMENTE: decorridos 30 (trinta) dias da data do Termo 

de Recebimento Provisório, o local onde foram executados os serviços serão novamente 

inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir lavrado o Termo de 
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Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas reclamações das falhas 

de execução e exigências contratuais. 

Parágrafo Quinto. A data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o 

prazo de responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, previsto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

Parágrafo Sexto. Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada 

apresentará os comprovantes de recolhimento tributários e previdenciários (GRF-FGTS, 

GPS, FGTS, PIS, etc.), Folha de Pagamento, devidamente autenticadas e quitadas, 

relativas à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços contratados, referente ao 

mês da última competência, efetuadas as retenções previstas em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se compromete a utilizar somente equipamentos de primeira 

qualidade, matéria prima selecionada e empregar apenas mão-de-obra especializada.  

Parágrafo Primeiro. Durante os serviços e até seu recebimento pelo CONTRATANTE 

correrão, exclusivamente, por conta da CONTRATADA, as conseqüências de: 

a) sua negligência, imperícia ou imprudência; 

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, 

conforme artigo 618, do Código Civil Brasileiro; 

c) imperfeição ou falta de segurança do serviço; 

d) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na 

execução das reformas e serviços; 

e) ato ilícito seu, e/ou de seus empregados; 

f) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou 

de terceiros, na reforma, ou em decorrência dela; 

g) as responsabilidades dos riscos de viagem das mercadorias; 

h) de falha nos materiais utilizados e de toda mão-de-obra a serem empregados nos 

serviços, inclusive fretes; 

i) de anotação do Contrato no CREA com todas taxas e despesas advindas; 

j) emprego de materiais fora da especificação da ABNT.  

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA será responsável pela compra de material e pela 

contratação de todo pessoal necessário ao pleno desenvolvimento do serviço, e deverá 

cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Tributárias, e Previdenciárias, não 

respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros, nem se 

responsabilizando por multas, salários ou indenizações a terceiros, decorrentes dos 

serviços objeto deste contrato ou por ocasião deles. 
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Parágrafo Terceiro. A substituição de materiais e a execução de serviços 

extraordinários, somente poderão ser efetuados mediante autorização por escrito do 

Fiscal do Senac - DF, e desde que seja configurada a hipótese de atendimento a novas 

demandas apresentadas pelo Senac - DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SEGURO 

A CONTRATADA deverá providenciar, à sua custa, o Seguro das carretas, 

respondendo inclusive pelo que exceder da cobertura dada pela Seguradora, não 

cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie. 

Parágrafo Único. Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na reforma, de modo a 

atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura 

dada pela Seguradora, que entregar as carretas, conforme projetos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA se obriga perante o CONTRATANTE com a garantia do 

serviço, equipamentos e material utilizado no objeto deste contrato. 

Parágrafo Primeiro - A garantia cobre defeitos eventualmente surgidos em uso normal 

e adequados, os quais deverão ser comunicados por escrito à CONTRATADA, na data de 

seu surgimento.  

Parágrafo Segundo - O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 01 (um) ano, a 

contar do recebimento definitivo, conforme descriminado abaixo: 

 Instalações elétricas – instalações – 01 ano. 

 Instalações elétricas – tomadas, interruptores e disjuntores - desempenho do 

material e  isolamento térmico – 01 ano   

 Instalações hidráulicas – instalações – 01 ano 

 Esquadrias de Madeira e ferragens em geral – empenamento, descolamento, 

funcionamento e acabamento – 01 ano. 

 Esquadrias de ferro – má oxidação – 01 ano 

 Esquadrias de alumínio – instalação, desempenho do material, fixação – 01 ano 

 Vidros – fixação – 01 ano. 

 Revestimento de paredes, pisos e tetos – má aderência dos revestimentos – 05 

anos.   

 Pinturas – empolamento e descascamento – 01 ano.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 

O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato 

implicará na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Fica, porém, estabelecido 

que a rescisão dar-se-á imediatamente, e sem qualquer aviso extrajudicial ou judicial, 

nos seguintes casos: 

a) falência ou dissolução da firma CONTRATADA; 

b) interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 05 (cinco) dias 

consecutivos, sem motivo justificado, ou não inicio da reforma no prazo fixado neste 

instrumento; 

c) superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 

d) não recolhimento, dentro do prazo das multas que lhe forem impostas por Órgãos 

Oficiais; 

e) transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte, sem prévia e expressa 

autorização do Senac - DF; 

f) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o contrato, no prazo 

que, para tanto, determinar a Fiscalização, do CONTRATANTE; 

g) atraso, injustificado da conclusão dos serviços por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. 

Parágrafo Primeiro. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE tomará posse imediata de 

todos os serviços executados, bem como de todo o material e aparelhagem existentes no 

local do serviço, renunciando a CONTRATADA ao exercício de retenção sobre eles. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os 

prejuízos que a rescisão, por sua culpa, acarretar ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro. Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam 

paralisados, a CONTRATADA, desde já, 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. 

Parágrafo Quarto. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, 

atendida a conveniência da reforma e sem ônus para ambas as partes, mediante termo 

próprio de mediação rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já 

executados e dos materiais postos na reforma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO REGISTRO DO CONTRATO 

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e 

providências que se tornarem necessárias ao registro em cartório do presente Contrato, 
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sendo, expressamente, vedada a sua negociação com terceiros alheios a este Contrato, 

qualquer que seja a finalidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO OU REDUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar acréscimo ou reduções nos 

serviços referentes à reforma, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

deste Contrato, mediante termo aditivo formalizado entre as partes, de acordo com a 

legislação vigente, os quais serão orientados pelos seus preços unitários da proposta 

inicial, nos casos de acréscimos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA 

Fica acordado entre as partes que a assinatura do presente Contrato implica 

no conhecimento e aceitação de todas as suas cláusulas, assim como das normas 

contidas na Concorrência Nº 05/2020 e seus anexos, sendo que um instrumento 

complementa o outro suplementarmente. 

Parágrafo Único. A execução dos serviços terá início imediatamente após a emissão da 

Ordem de Serviço emitida pelo Senac-DF, sem prejuízo da contagem do prazo, que ora 

se inicia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 abril de 2020 

  

Diretor Regional do Senac-DF Presidente do Conselho Regional do Senac-DF 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª. __________________________ 

2ª. __________________________ 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 

 

ANEXO VI 

 

PROJETOS  

 

 

 

CARRETA INFORMÁTICA 
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CARRETA BELEZA 
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CARRETA MODA  
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CARRETA GASTRONOMIA 
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