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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, 

Senac-DF, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de 

licitação, na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por 

item, regida pela Resolução Senac nº 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: 20/07/2020 

HORA: 10 horas 

LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO DA UASG: 926781 

2 - DO OBJETO 

2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual 

contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break, coquetel, 

brunch, welcome coffee, café da tarde com jantar empratado e kits de lanche, sob 

demanda, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações 

contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 

contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 

2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Especificação dos Serviços; e 

b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 

interessados, no site do Senac-DF, www.df.senac.br ou no portal de compras do 

Governo Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 

obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 

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

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do 

Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações 

e Contratos do Senac-DF, aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012. 

2.8. Não se aplica a presente licitação as disposições contidas na Lei 

Complementar nº. 123/2006. 

2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser 

desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto conforme 

subitem anterior, não se aplica a presente licitação, pelo motivo exposto o 

desempate não é aplicável e não será aceito, consequentemente as empresas 

que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 

2.9. Os objetos deste processo licitatório, estão inteiramente alinhados aos 

planejamentos estratégicos e objetivos da Instituição, tendo em vista a 

necessidade de atendimento à duas estratégias: comunicação com o nosso 

público e fortalecimento da MARCA SENAC. Para estas duas ações é 

necessário a promoção de eventos, seminários, encontros e lançamentos de 

produtos e serviços que envolvem, além dos clientes, os parceiros 

estratégicos do SENAC, como organizações públicas, órgãos do governo, 

parcerias privadas, instituições de ensino e outras que fazem parte do escopo 

de atuação desta organização, 
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3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

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

as exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da 

documentação, e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do 

Sistema, e que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

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

Sistema Fecomércio-DF; 

c) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 

d) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 

e) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 

3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 

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

insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, Art.7º, Inciso XXXIII. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e 

perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do 

site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 

onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 

receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
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4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal 

da licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

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

interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as 

unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

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

substituir as propostas apresentadas. 

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas 

financeiras serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer 

responsabilidade ao Senac-DF, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. 

5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não 

lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e 

seus Anexos ou na Resolução Senac nº 958/2012. 

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta 

a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, 

subtotais e final. 

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

neste Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for 

conflitante com as disposições aqui contidas. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

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

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local 

indicados neste Edital, por comando do Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase 

competitiva. 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do recebimento e do valor do lance. 

8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, 

oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e 

registrados no sistema, observados o horário fixado para abertura da sessão e regras 

estabelecidas neste Edital. 

8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, 

serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado primeiro. 

8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão 

informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido 

apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta 

dos lances. 

8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

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

de lances do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

do Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.9. O certame terá o tempo fixo de 10 minutos para todos enviarem lances sucessivos 

e uma etapa seguinte de prorrogações sucessivas de até dois minutos de duração, 

cada vez que houver novos lances, conforme modo de disputa aberto. 
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8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço por item apresentado. 

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

(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

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

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas no Edital. 

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

pelas demais licitantes. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

Proposta Financeira adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar 

Anexo" do sistema eletrônico, na extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.1.1. Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, 

deverá informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será 

concedido um prazo adicional a critério do pregoeiro. 

11.1.2. Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional: 

licitacao@df.senac.br, caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou 

este não comporte o tamanho dos arquivos. 
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11.1.3. Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro 

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

institucional: licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após 

encerrado o prazo de envio da documentação. 

11.1.4. Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito 

no item 15.6 deste edital. 

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

informações: 

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

apresentação; 

11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 

ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional 

(R$); 

11.2.2.1. O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da 

apresentação dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os 

preços cotados nos itens; 

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

operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 

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

incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, 

serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao 

objeto desta licitação; 

11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, 

e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de 

pagamento com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de 

titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 

11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de 

acordo com as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 

11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

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

Títulos e Documentos. 

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

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no 

Cartório de Títulos e Documentos. 

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 

emitidos somente em nome da matriz. 

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

que contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, 

folhetos, manuais ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na sede do Senac-DF, localizado 

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

DF, CEP 71.200-030. 

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde 

que acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do 

Pregoeiro. 

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

e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 

conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
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11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado. 

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade 

do mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade 

de seu preço. 

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

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 

motivadamente e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

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

pelas demais licitantes. 

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para sua continuidade. 

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a 

licitante vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será 

disponibilizada no sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade 

competente para homologação e adjudicação. 
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12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

órgão competente; e 

c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no 

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

12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública 

ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os 

materiais/serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação. Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um 

percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado. 

12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não 

poderá ter sua emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos 

envelopes. 

12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

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

asp);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual 

(http://www.sintegra.gov.br/)) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
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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/Infor

maNICertidao.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) 

12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 

12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e 

g do subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação 

das condições de habilitação das licitantes. 
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12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não 

atualizado no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, 

a documentação atualizada. 

12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro 

realizar pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 

12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita 

por meio de documentos que os contenham. 

12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

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

documentação de habilitação. 

12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, desde que devidamente justificado. 

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

omissão ou falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet 

em sites oficiais que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, 

reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação. 

12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso 

via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações 

contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da 

licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa. 

12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a 

inabilitação da licitante. 
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13 – DAS AMOSTRAS 

13.1 - A CPL poderá a seu critério, após a etapa de lances, solicitar amostras dos 

produtos ofertados a licitante detentora da melhor proposta classificada, objeto deste 

Pregão para análise técnica. 

13.2 - As amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverá ser 

encaminhada para a Unidade do Senac localizada no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. 

SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP 71.200-030, no prazo máximo 

de 3 (três) dias úteis após recebida a comunicação. 

13.3 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise. 

13.4 - Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste 

Edital ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada. 

13.5 - Se a licitante quando convocada não encaminhar a amostra no prazo 

estabelecido, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento e estará 

sujeita as penalidades previstas no item 17 deste Edital.  

13.6 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os produtos 

ofertados atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e 

da proposta apresentada pela licitante. 

13.7 – A análise sensorial das amostras será observada as características 

organolépticas dos produtos apresentados, tais como aparência, aroma, cor, sabor, 

forma, tamanho, textura visual, grau de umidade, e ausência de contaminação 

alimentar. 

13.8 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes 

para, em nova sessão, comunicar a respeito da aceitabilidade dos materiais 

apresentados e, por conseguinte, para inicio da fase de oferta de lances e 

posteriormente analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja 

amostra tenha sido aprovada tecnicamente. 

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o Edital do Pregão. 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

15 

14.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidos ao 

Pregoeiro e encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail: licitacao@df.senac.br, 

ou na impossibilidade, protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de 

Indústria e Abastecimento – SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro 

Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 

17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

14.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em 

papel timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário 

estabelecido no subitem 14.1.1. 

14.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também 

digitalizado e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou 

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

para representar a licitante. 

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

contados a partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a 

complexidade da impugnação. 

14.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não 

forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

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

julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do 

certame, informando às licitantes por meio do sistema. 

14.6 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas 

mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em 

participar, obrigada a acessá-lo. 

15 - DOS RECURSOS 

15.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual 

caberá recurso da decisão que inabilitar a licitante. 
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15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer. 

15.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 

15.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as 

razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista 

imediata aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

encaminhar o processo para adjudicação e homologação. 

15.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

15.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como os que forem enviados por fax ou e-mail. 

15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Gerência de Serviços, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA 

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

71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis 

15.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de 

julgados os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo 

licitatório, será procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que a segunda classificada, que preencha as condições de 

habilitação, seja declarada vencedora, nas condições de sua Proposta Financeira. 
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15.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais 

recursos, a CPL encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e 

adjudicação. 

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço 

nos termos da minuta constante do Anexo II, que firmará o compromisso para 

eventual contratação, com o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o 

caso, com os 2º e 3º classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, 

obedecida a ordem de classificação do Pregão. 

16.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não 

estará obrigado a adquirir os materiais registrados, exclusivamente, pelo Sistema de 

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, 

sendo, entretanto, assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

16.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de 

Preço, implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 

16.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual 

período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém 

vantajoso. 

16.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com 

as condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que 

inviabilize o fornecimento dos materiais. 

16.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes 

remanescentes classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas 

mesmas condições financeiras constantes da proposta vencedora. 

16.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, 

desclassificar o licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 
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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. 

17 - DAS SANÇÕES 

17.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará 

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

prévia defesa, as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de 

Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e 

caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA 

recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, 

limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a 

critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

17.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado 

de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

17.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-

DF o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 
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penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

18 - DO PAGAMENTO 

18.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos 

produtos, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito 

em conta bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos 

documentos, devidamente atestados. 

18.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar 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. 

18.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de 

Compra/Serviço, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente 

estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o 

fornecimento dos materiais de acordo com as condições previstas neste Edital e nos 

demais documentos da licitação. 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – 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. 
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19.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 

19.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, 

com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 

19.4 -  As decisões referentes a este Pregão serão divulgadas no site www.df.senac.br 

e no Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da 

divulgação de cada fase. 

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

sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 

19.6 - 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. 

19.7 - 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. 

19.8 - 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. 

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

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

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

dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as 

partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.11 - 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. 
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19.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se 

responsabilizará pelo fornecimento dos materiais nas condições oferecidas. 

19.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 

 

Brasília,      de junho de 2020 

 

 

 

Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan 
Gerência de Serviços 

Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
DE PESSOAS 

VALOR POR 
PESSOA (R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$) 

01 

Opção 01 - COFFEE BREAK – Com 

pessoal de apoio. 

Salada de fruta; 

Pastas/Geleia/Manteiga/Requeijão; 

Cestinha de pães e torradas; 

02 tipos de mini sanduíches; 

02 tipos de bolos; 

02 tipos de salgados quentes; 

03 tipos de folheados, salgados e 

doces; 

02 tipos de suco integral (laranja ou 

uva); 

Água; 

Café sem açúcar (adoçante sacralose 

sachet); 

Refrigerantes normal e zero. 

2.600 30,00 78.000,00 

02 

Opção 02 - COQUETEL – Com 

garçom 

04 tipos de canapés frios; 

08 tipos de salgados assados; 

05 tipos de salgados fritos; 

04 tipos de empratados (exceto 

empratados com frutos do mar); 

02 tipos de Suco de frutas; 

Refrigerantes normal e zero; 

Água mineral com e sem gás; 

Coquetel de frutas sem álcool; 

Água saborizada. 

600 55,00 33.000,00 
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03 

Opção 03 - BRUNCH – Com 

garçom. 

Salada verde; 

Molho;  

Tábua de frios e queijos; 

Cesta com pães e torradas; 

Torta quente ou fria / Quiche; 

Sanduíches naturais ou em baguetes; 

Finger food; 

Wraps; 

Salgados e Doces (rosquinha/muffins); 

Item quente (em réchaud, como 

massa, crepe, panqueca – incluindo 

filé mignon / peixe nobre como 

bacalhau ou frutos do mar)  

Sobremesas (doce – pavês / tortas / 

mousses/ pudim e frutas); 

02 tipos de Sucos; 

Água saborizada; 

Iogurte; 

Granola ou outro cereal; 

Refrigerantes normal e zero. 

200 73,00 14.600,00 

04 

Opção 04 - WELCOME COFFEE  

Esse serviço está previsto a duração 

de até 50 minutos de serviço. 

Água; 

Café sem açúcar (adoçante sacralose 

sachet); 

Chá; 

Mini Pães de Queijo ou mini biscoitos 

de queijo; 

02 tipos Petit Four salgados; 

02 tipos Petit Four doces. 

2.400 25,00 60.000,00 

05 

Opção 05 - CAFÉ DA TARDE COM 

JANTAR EMPRATADO – Com 

garçom. 

2.200 45,00 99.000,00 
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Café da Tarde 

04 tipos salgados assados /petit four; 

04 tipos de salgados fritos; 

03 tipos de docinhos; 

Café sem açúcar (adoçante sacralose 

sachet); 

02 tipos de suco; 

Água mineral sem gás. 

Jantar em Empratados 

02 tipos de empratados (podendo ser 

saladas, massas, carne bovina / suína 

/ peixe / frango); 

02 tipos de Suco de frutas; 

Refrigerantes normal e zero; 

Água mineral com e sem gás. 

06 

Opção 06 - KIT LANCHE 1 

Fornecimento de Lanche com data de 

entrega previamente informada, 

manhã e tarde em regiões 

administrativas do DF incluindo 

sábado e domingo. 

Kit por pessoa (por turno): 

01 unid - Suco caixinha 200ml 

refrigerado. 

01 unid - Barrinha de Cereal 22g 

01 unid - Salgado Assado (queijo e 

presunto ou salsicha) ou sanduiche 

natural (frango ou presunto e queijo). 

04 unid – Copo água mineral 200ml 

refrigerado. 

2.000 20,00 40.000,00 

07 

Opção 07 - KIT LANCHE 2 

Fornecimento de Lanche (serviço de 

entrega previamente informada) 

manhã e tarde em regiões 

administrativas do DF ou Unidades 

Educacionais, incluindo sábado e 

600 25,00 15.000,00 
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domingo. 

Kit por pessoa (por turno): 

01 unid - Suco caixinha 200ml 

refrigerado. 

01 unid - Barrinha de Cereal 22g 

01 unid – Biscoito salgado (21g)  

01 unid – Queijo processado tipo 

Polenguinho similar ou de melhor 

qualidade (15g) ou Geleia de frutas 

(sabores- 15g). 

01 unid - Chocolate meio amargo 

(25g) ou Bananinha (30g). 

 

As quantidades descritas são estimativas para fornecimento pelo período de 12 (doze) meses, 

ficando à critério do Senac a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

SUGESTÃO DE CARDÁPIOS 

As sugestões de alimentos listadas a seguir foram colocadas para que a contratada tenha uma 

ideia dos itens normalmente utilizados nos serviços de coffee-break e demais eventos 

promovidos pela contratante. 

Para os itens que possuem sanduíches: 

Sanduíches: 

Os pães deverão ser variados, sempre constando uma opção de pão de forma, brioche caseiro 

ou de integral. Quando o pão for de forma, utilizar o tipo sem casca. 

Opções de sanduíches: 

- Atum, alface, tomate e maionese; 

- Salpicão de frango; 

- Queijo branco com tomate seco e rúcula.; 

- Salaminho com queijo prato, tomate e alface. 

-  Peito de peru defumado, requeijão cremoso, rúcula e geleia de damasco.  

Salgados Quentes: 
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- Pastel de forno: frango, ricota com espinafre, queijo com presunto ou carne seca; 

- Mini-croissant: frango, queijo, queijo e presunto ou quatro queijos; 

- Folheado: queijo, ricota com espinafre, frango com catupiry ou castanhas; 

- Diversos: pão de queijo, misto quente, mini-cachorro quente de forno, mini-cachorro quente 

com molho, mini sanduíche natural, salgadinhos fritos (coxinha de frango, risóle de milho, 

carne ou napolitano, salsichinhas, pasteizinhos de queijo ou carne, quibe) enroladinho de queijo 

assado, mini-pizza, quiche de alho poró ou quiche Lourraine. 

As opções e os recheios dos salgados e sanduíches não poderão se repetir no mesmo 

dia. 

Alimentos doces: 

- Bolos: chocolate com cobertura, laranja com fondant, rocambole de goiabada ou doce de 

leite, limão, aipim com coco, cenoura com chocolate, formigueiro, coco com cobertura de coco 

ralado, cuca de banana, toalha felpuda, bolo de milho e bolo de fubá. 

- Mini-doces: pão de mel caseiro recheado com cobertura de chocolate, barquete de creme e 

frutas, bombinha de creme ou chocolate, sonho recheado de creme ou doce de leite, folheado 

de banana, maçã com canela ou goiabada, mini-pão doce com creme e frutas cristalizadas, 

croissant recheado com chocolate ou goiabada, carolinas, cupcake, trouxinha de nozes, “lua-

de-mel” de creme ou doce de leite, verrines variadas (brigadeiro de copinho), bombons 

variados. 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS. 

1. Os custos com os itens de prestação de serviço deverão estar inclusos no valor do coffee 

break; 

2. Os custos enviados pelo Buffet devem contemplar o valor dos impostos, pessoal e frete; 

3. O serviço de Buffet será contratado para servir um mínimo de 20 (vinte) pessoas, 

mesmo que tenha um número menor de participantes; 

4. Para o serviço de entrega dos kits Lanche o quantitativo mínimo será de 20 (vinte) 

unidades. 

5. Buffet deverá fornecer os seguintes itens: montagem e organização dos ambientes, 

toalhas de mesa, pratos, talheres, copos, louças, guardanapos de papel e demais 
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equipamento e utensílios necessários para operacionalização do evento, pessoas para a 

prestação do serviço; 

6. Para o item “Opção 04 – “Welcome Coffee” somente será utilizado descartáveis; nos 

itens Opção 01- “Coffee-Break”, Opção 02 – “Coquetel”, Opção 03 – “Brunch” e Opção 

05 – “Café da Tarde com Jantar Empratado” ficará a cargo do Senac a definição do uso 

de descartáveis ou louças. Quando o serviço exigir a utilização de louças este deverá 

seguir um padrão de: 

- Prataria e/ou inox: para réchauds e acessórios; 

- Porcelana branca e/ou similar de melhor qualidade: para pratos variados, travessas, 

xícaras e afins; 

-Vidro ou cristal: para taças e copos em geral; 

- Inox: para talheres em geral. 

7. O Buffet deverá estar com tudo pronto 25 (vinte e cinco) minutos antes do horário 

marcado para o serviço, com exceção dos salgados quentes que deverão estar prontos 

10 (dez) minutos antes do horário marcado; 

8. Os alimentos deverão chegar totalmente prontos para o consumo, bastando apenas 

fazer aquecimento no caso dos alimentos quentes salvo exceções. 

9. O fornecimento de pessoal ficará por conta da contratada, que será responsável por 

arcar com os encargos sociais dos seus funcionários e transporte dos mesmos; 

10. O pessoal do Buffet deverá vir adequadamente uniformizado; 

11. O Buffet deverá obedecer às normas técnicas de higiene no manuseio e conservação dos 

alimentos, exigidas pela Vigilância Sanitária; 

12. Os materiais do Buffet deverão ser retirados logo após os eventos; 

13. A qualidade dos alimentos será constantemente avaliada/analisada pela supervisão das 

unidades. 

14. O pedido para fornecimento do serviço será enviado por correio eletrônico e a 

Contratada deverá, obrigatoriamente, confirmar o recebimento do pedido também por 

correio eletrônico; 
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15. Os pedidos serão realizados, pela contratante, num prazo mínimo de 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência à realização do evento; 

16. Todos os gêneros alimentícios, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados 

na elaboração dos lanches deverão ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, e 

prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se sempre os enlatados, corantes, 

aromatizantes químicos e sabores artificiais, estar no prazo de validade e em perfeitas 

condições de conservação, higiene e apresentação; 

17. A Contratada deverá entregar os produtos seguindo rigorosamente as datas e horários 

agendados pelas Unidades Operativas e/ou Departamento Regional através do Pedido de 

Compra/Fornecimento, quantitativos e especificações solicitadas, dentro dos padrões das 

Boas Práticas. 

18. Os materiais/produtos e as bebidas que sobrarem dos eventos servidos devem ser 

levados para cozinha ou Copa do Senac, pois a empresa não poderá reaproveitar esses 

produtos e as bebidas para o Coffee break seguinte. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇO/MATERIAIS 

O local, data e horário para entrega, quantidade de pessoas, tipo de evento, serão previamente 

informados ao fornecedor, dentro dos limites do Distrito Federal, com até 48 horas úteis 

mínimas de antecedência entre a data do envio da ordem de fornecimento e o evento. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul, 

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

71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 3313-8811. Representado pelo 

Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 07/2020, 

registrar os preços para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 

coffee break, coquetel, brunch, welcome coffee, café da tarde com jantar empratado e kits de 

lanche, sob demanda, da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante 

designado FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e 

condições que seguem. 

1 - OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de 

empresa especializada em fornecimento de coffee break, coquetel, brunch, welcome coffee, 

café da tarde com jantar empratado e kits de lanche, sob demanda, para atender as 

necessidades deste Senac-DF, a seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora: 

2 - FORNECEDOR 

1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 

Sr. ........., portador da Carteira de Identidade nº ......, e do CPF nº ........ 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

      

      

3 - VALIDADE DOS PREÇOS 

3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
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3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 

obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 

fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso 

de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 

Compra/Serviço, emitido pela Diretoria de Operações - DOP, a qual deverá ser retirada pelo 

fornecedor. 

4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços/materiais registrados. 

4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 

nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Senac-DF poderá: 

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 

êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
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5.1 - Os produtos/serviços deverão ser entregues na totalidade do Pedido de 

Compra/Serviço, rigorosamente dentro das condições previstas no Anexo I - Especificação 

dos Serviços, com a marca registrada nesta Ata de Registro de Preços. 

5.2 - As entregas dar-se-ão conforme a demanda, mediante a apresentação da respectiva Nota 

Fiscal e do Pedido de Compra/Serviço. 

5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal de acordo com a entrega dos produtos. 

5.4 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária, na conta 

corrente da CONTRATADA. 

6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 

6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos produtos/serviços no local 

de entrega. 

6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via e-mail, onde 

constará o produto e as quantidades a serem fornecidas pelo fornecedor. 

6.3 - Conferir todos os materiais/produtos no ato do recebimento. 

6.4 - Permitir acesso de funcionários do fornecedor aos locais de entrega dos produtos/serviços. 

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos produtos solicitados no Pedido de 

Compra/Serviço, de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, nos 

dias e horários indicados no Pedido de Compra/Serviço. 

7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos produtos 

solicitados. 

7.3 - Manter os preços dos produtos/serviços durante a vigência da presente Ata, conforme 

proposta de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 

7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por 

conta do fornecedor. 

7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 

acarretar responsabilidade do Fornecedor. 

7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF. 

7.7 - Garantir o pleno atendimento a todas as normas relativas a segurança alimentar, mesmo 

das que possam surgir no decorrer da vigência desta Ata de Registro de Preços; 
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7.8 - Manter o controle de qualidade e absoluta higiene no preparo, manipulação, 

armazenamento e transporte dos alimentos, bebidas e demais itens, adotando os 

procedimentos da RESOLUÇÃO N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação; 

7.9 - Apresentar sua equipe com uniformes padronizados e de acordo com a função 

desempenhada; 

7.10 - Prestar os serviços com pontualidade; 

7.11 - O FORNECEDOR não poderá alterar o cardápio, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito e mediante solicitação prévia ao Senac-DF que irá avaliar e, desde que não haja 

impacto no preço, nas características, na qualidade e na pontualidade do fornecimento, poderá, 

a seu critério, autorizar a alteração solicitada; 

7.12 – O FORNECEDOR deverá utilizar na prestação do serviço, equipamentos, acessórios, 

enxoval e utensílios (incluindo descartáveis), higienizados e em perfeitas condições de uso, 

adequados para cada tipo de serviço; 

7.13 - No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido ou as 

embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo de Recusa, no qual se 

consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído; 

7.14 - O FORNECEDOR terá prazo de 01 (uma) hora, para providenciar a substituição do 

material/produto, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer 

custo adicional ao Senac-DF; 

7.15 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado do item 7.14, estará o 

FORNECEDOR incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas 

nesta Ata de Registro de Preços. 

8 - SANÇÕES 

8.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 

seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) vezes de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
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b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após a terceira hora e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 

de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 

suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 

9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 

prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
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quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Senac-DF. 

9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão exceder, 

ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As contratações 

de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem por cento) dos 

quantitativos dos itens registrados. 

10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 

II - não entregar os produtos em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, sem 

justificativa aceitável e devidamente formalizada; 

III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 

10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 

10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

Brasília,...... de .................... de 2020 

  

Diretor Regional  
Senac-DF 

Presidente do Conselho Regional  
Senac-DF 

 

FORNECEDOR(ES) 

 

Testemunhas: 

1ª. __________________________ 

2ª. __________________________ 


