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CONVITE Nº 21/2020. 

EDITAL 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Departamento Regional de Alagoas, 

Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.798.361/0001-13, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 de julho de 2020 às 09 

horas, no 1º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes 

Lima 385, Farol, uma licitação para a aquisição de seis motocicletas, na modalidade Convite, do 

tipo menor preço por item, que reger-se-á pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI 

e ainda pelas exigências do presente Edital. 

 

01 - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente Convite tem por objeto a aquisição de seis motocicletas, conforme especificações 

e quantitativos constantes da tabela abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

MOTOCICLETA.  

ZERO KM, ANO/MODELO 2020/2020, CILINDRADA: 162,70 CC, TIPO OHC, 

MONOCILÍNDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, SISTEMA DE 

ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM FI, TRANSMISSÃO 05 

VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA 

14,9 CV A 8.000 RPM (GASOLINA), 15,1 CV A 8.000 RPM (ETANOL), 

MÁXIMO 1,40 KGF.M A 6.000 RPM (GASOLINA), 1,54KGF.M A 6.000 RPM 

(ETANOL), DIÂMETRO X CURSO 57,3 X 63,0MM, RELAÇÃO DE 

COMPRESSÃO: 9,5 : 1, COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL. 

GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS.  

UNID 05 

02 

MOTOCICLETA.  

ZERO KM, ANO/MODELO 2020/2020, CILINDRADAS 249,5 CC, TIPO OHC 

MONOCILÍNDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, SISTEMA DE 

ALIMENTÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI, TRANSMISSÃO DE 06 

VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA: 

22,4 CV A 7.500 RPM (GASOLINA), POTÊNCIA MÁXIMA: 22,6 CV A 7.500 

RPM (ETANOL), TORQUE MÁXIMO: 2,24 KGF.M A 6.000 RPM (GASOLINA), 

TORQUE MÁXIMO: 2,28 KGF.M A 6.000 RPM (ETANOL), DIÂMETRO X 

CURSO: 71,0 X 63,0MM, RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9,6:1, 

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL.  

GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS. 

UNID 01 

 

OBS.: POR SE TRATAR DE MOTOCICLETAS PARA USO DIDÁTICO, 

NÃO SERÃO DEFINIDAS AS CORES DOS VEÍCULOS. SERÁ ACEITA A 

COR QUE O FORNECEDOR OFERTAR. 
 

1.2 - Os recursos para a aquisição do objeto da presente licitação estão disponíveis na conta 

orçamentária n° 32010103006. 

 

1.3 – As motocicletas deverão ser entregues nos seguintes endereços:  

* SENAI – CFP/GP – Rua Pedro Américo nº 18, Poço, Maceió, Alagoas. 02 motocicletas: 01 do 

item 01 e 01 do item 02. 
* SENAI – CEP/JGB – Rua Camilo Collier nº 520, Primavera, Arapiraca, Alagoas. 04 

motocicletas do item 01. 
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02 – DO RECEBIMENTO 

 

2.1. - A Comissão de Licitações receberá os documentos de habilitação e as propostas de preços em 

sessão pública a ser realizada no 1º andar do Edifício Casa da Indústria “Napoleão Barbosa”, 

situado na Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió, Alagoas, até às 09 horas do dia 08 de 

julho de 2020.  

 

2.1.1 – Fica estabelecido que, a critério da Comissão de Licitação poderá ser concedida uma 

tolerância de até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido, para que os licitantes possam 

entregar os envelopes da "documentação" e da "proposta".  

 

2.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o SENAI o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  

 

03 - DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

3.1 - A licitante se fará apresentar nesta licitação, através de pessoa física devidamente credenciada 

por instrumento de procuração legalmente constituída, com firma reconhecida em cartório, se 

particular, inclusive devendo ser outorgada pela pessoa responsável de conformidade com o 

respectivo contrato social e, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita mediante apresentação do contrato social e ou certidão simplificada da Junta 

Comercial, em ambos os casos, as documentações deverão ser apresentadas à Comissão de 

Licitação previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes 

relacionados no item 04 (quatro) do edital. O representante deverá apresentar uma cópia autenticada 

em cartório de um documento de identificação ou apresentar cópia simples junto com o original 

para conferência pela Comissão de Licitação. 

 

3.2 – nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 

sob pena de as licitantes representadas terem suas participações ativas prejudicadas nas sessões 

públicas.  

 

3.3 - O não atendimento pelo interessado do disposto no item 3.1 retro, não importará na 

desclassificação da proposta, todavia impedirá o representante porventura presente de se manifestar 

ou responder pela mesma. 

 

04 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

4.1 - Os envelopes de habilitação e proposta dos interessados serão entregues, no dia, hora e local 

designados neste convite, em invólucro devidamente lacrado, devendo sobre o envelope constar, 

além da razão social do interessado, a seguinte identificação: 

 

 

 SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 21/2020 

 ENVELOPE "A" – HABILITAÇÃO 

 DATA: 08-07-2020 - HORA: 09:00 

 OBJETO: aquisição de seis motocicletas. 

 

Razão social da licitante: 

E-mail: 
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 SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 21/2020 

 ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 

 DATA: 08-07-2020 - HORA: 09:00 

 OBJETO: aquisição de seis motocicletas. 

 

Razão social da licitante: 

E-mail: 

 

 

4.1.1 - Os envelopes também poderão ser enviados através dos Correios (ENDEREÇADOS À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO) ou serem entregues antecipadamente por protocolo à Comissão de 

Licitação, quando assim preferir o licitante. 

 

4.1.2 – No ENVELOPE "A" (HABILITAÇÃO), a empresa licitante deverá enviar os seguintes 

documentos apresentados em cópias simples autenticados em cartório ou acompanhados de suas 

respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão de Licitação, exceto aqueles obtidos 

pela INTERNET. A Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de realizar consultas 

pela internet com a finalidade de serem esclarecidas quaisquer dúvidas em relação aos documentos 

apresentados, inclusive quanto aos respectivos prazos de validade. 

a) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual ou Contrato Social e suas alterações) 

devidamente registrados; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto; 

d) Prova de regularidade para com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante (certidões negativas de débito); 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei. 

 

4.2 - A PROPOSTA (ENVELOPE "B") deverá obedecer às especificações deste Convite, bem 

como as recomendações a seguir: 

 

4.2.1 - Ser redigida, em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo a última página 

ser assinada pelo representante legal da empresa; 

4.2.2 - Valor unitário e valor total de cada item;  

4.2.3 - Nos preços apresentados na proposta, deverão estar incluídos todos os tributos, fretes e 

seguros. Não será considerado o item da proposta que apresentar qualquer possibilidade de 

acréscimo ao preço apresentado; 

4.2.4 - Prazo de validade da proposta, de no mínimo 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

sua entrega; 

4.2.5 – Entrega: será em até 20 (vinte) dias, após o recebimento do pedido de compra; 

4.2.6 – Condições de pagamento: em até 10 (dez) dias, após a entrega e aceite das motocicletas, 

mediante a apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto bancário ou 
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depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do 

Brasil. 
4.2.7 – Informar as marcas e modelos das motocicletas constantes da proposta. 

 

OBS.: AS PROPOSTAS PODERÃO SER APRESENTADAS CONFORME DISPOSTO NO 

ANEXO I, DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS DEVIDAMENTE 

PREENCHIDA, REDIGIDA DE FORMA CLARA, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS, COM A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DEVIDAMENTE 

ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE. 

 

4.3 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  

 

5.0 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  

 

5.1 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes da 

"Documentação" e da "Proposta" até o dia, horário e no local fixados no preâmbulo deste edital; 

 

5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação no certame de licitante retardatário, a não 

ser como ouvinte; 

 

5.3 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "documentação" e 

"proposta", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do 

CONVITE; 

 

5.4 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença dos 

interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a 

qual deverá ser rubricada pelos representantes legais dos licitantes presentes; 

 

5.5 - Abertos os envelopes referentes à "Documentação", a Comissão de Licitação apreciará os 

documentos de cada licitante e havendo expressamente renúncia em interpor recurso por parte de 

todos os representantes poderá, na mesma sessão, divulgar o nome das empresas habilitadas e das 

inabilitadas; 

 

5.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos no envelope 

"Documentação", ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste CONVITE, ou com 

irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior; 

 

5.7 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, 

eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, estas serão 

consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão previamente convocada pela 

comissão sendo designado dia, hora e local; 

 

5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos 

pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes "Proposta"; 

 

5.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas 

propostas sob guarda da Comissão de Licitação devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos 

seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes; 
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5.9 - Após a abertura dos envelopes "Documentação", os demais, contendo as propostas, serão 

abertos; 

 

5.9.1 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 

direito de interposição de recurso; ou 

 

5.9.2 - depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso, 

ou 

 

5.9.3 - depois de dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto; 

 

5.10 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" 

em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 

apresentadas com os requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 

fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento 

dos trabalhos; 

 

5.11 - A abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" será realizada em sessão pública, da 

qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.1 - consideradas as ressalvas contidas neste ato convocatório, qualquer reclamação deverá ser 

feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.2 - a inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes; 

 

5.12 - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertos os envelopes "Propostas", não 

caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

 

5.13 - De acordo com o Art. 16º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, será 

facultado à Comissão de Licitações, abrir primeiramente os envelopes de propostas, classificando os 

proponentes, e só então abrir o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. 

Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais recursos 

interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para que o seguinte classificado que preencha as 

condições de habilitação seja declarado vencedor. 

 

06 - DO JULGAMENTO 

 

6.1 - No julgamento da presente licitação, levar-se-á em conta o interesse do SENAI, no critério de 

menor preço por item.  

 

6.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, se fará, obrigatoriamente, um sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados. Vedado qualquer outro processo. 

 

6.3 – Após o julgamento do certame, o seu resultado será submetido ao Diretor Regional do SENAI 

para homologação e posterior adjudicação conforme determina o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, em seu Art. 14, inciso IV. 
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07 - DO PREÇO 

 

7.1 – As motocicletas, objeto da presente licitação serão fornecidas pelos preços apresentados na 

proposta da licitante vencedora, os quais serão descritos em reais. 

 

08 - DO PAGAMENTO 

 

8.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, após a entrega e aceite das 

motocicletas, mediante a apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto 

bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no 

Banco do Brasil. 
 

09 – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Do resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, dirigido ao Diretor Regional do SENAI, por intermédio da Comissão de 

Licitações; 

 

9.2 – A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso 

interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que ocorrerá da comunicação da 

interposição do recurso. 

 

9.3 – Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Após, formalizada a entrega das propostas, não será permitido quaisquer adendos, 

acréscimos ou retificações aos mesmos. 

 

10.2 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação relativa ao presente Convite. 

 

10.3 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Convite, cuja inobservância 

constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 

 

10.4 - Não será classificada a licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão de 

contrato anteriormente celebrado com o SENAI, e tenha sido aplicada qualquer das penas previstas 

no Art. 31, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

 

10.5 - No caso de necessidade de alteração deste Convite, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a 

partir do aviso inicial e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

 

10.6 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser obtidos quando 

solicitado  por escrito à Comissão de Licitações. 

 

10.7 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 
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10.8 - A participação da interessada implica na aceitação plena de todos os termos e condições 

descritas neste convite, independentemente de menções diversas contidas em sua proposta. 

 

10.9 - A critério do SENAI, este CONVITE poderá ser cancelado, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, ou ser revogada se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse do SENAI, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta não cabendo por isso qualquer tipo de indenização para o(s) 

vencedor(es). 

 

10.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 

 

Maceió, 01 de julho de 2020. 

 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA 
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CONVITE Nº 21/2020 

ANEXO I – (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 
 

Ao SENAI-AL 

Prezados Senhores 

(razão social da proponente), inscrita no CNPJ N° xxxxxxxx, com sede na Rua/Avenida, n° xx, na 

cidade de xxxxxx, no Estado de xxxxxx, neste ato representada pelo Sr./Sra xxxxx, em 

conformidade com o edital de licitação, CONVITE N° 21/2020, declara que caso seja adjudicada 

nos itens abaixo, adotará a seguintes especificações e condições: 

a) Que os preços apresentados têm validade de 30 dias; 

b) Que conforme especificações descritas, estamos ofertando os itens abaixo discriminados, que 

atendem plenamente o disposto no instrumento convocatório: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
MARCA 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

MOTOCICLETA.  

ZERO KM, ANO/MODELO 2020/2020, CILINDRADA: 

162,70 CC, TIPO OHC, MONOCILÍNDRICO, 04 

TEMPOS, ARREFECIDO A AR, SISTEMA DE 
ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM FI, 

TRANSMISSÃO 05 VELOCIDADES, SISTEMA DE 

PARTIDA ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA 14,9 CV A 
8.000 RPM (GASOLINA), 15,1 CV A 8.000 RPM 

(ETANOL), MÁXIMO 1,40 KGF.M A 6.000 RPM 

(GASOLINA), 1,54KGF.M A 6.000 RPM (ETANOL), 
DIÂMETRO X CURSO 57,3 X 63,0MM, RELAÇÃO DE 

COMPRESSÃO: 9,5 : 1, COMBUSTÍVEL: 

GASOLINA/ETANOL. 
GARANTIA: 03 ANOS.  

UNID 05    

02 

MOTOCICLETA.  

ZERO KM, ANO/MODELO 2020/2020, CILINDRADAS 
249,5 CC, TIPO OHC MONOCILÍNDRICO, 04 TEMPOS, 

ARREFECIDO A AR, SISTEMA DE ALIMENTÇÃO: 

INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI, TRANSMISSÃO DE 
06 VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA 

ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA: 22,4 CV A 7.500 

RPM (GASOLINA), POTÊNCIA MÁXIMA: 22,6 CV A 
7.500 RPM (ETANOL), TORQUE MÁXIMO: 2,24 KGF.M 

A 6.000 RPM (GASOLINA), TORQUE MÁXIMO: 2,28 

KGF.M A 6.000 RPM (ETANOL), DIÂMETRO X 
CURSO: 71,0 X 63,0MM, RELAÇÃO DE 

COMPRESSÃO: 9,6:1, COMBUSTÍVEL: 

GASOLINA/ETANOL.  
GARANTIA: 03 ANOS. 

UNID 01    

c) Que estamos ofertando os itens na condição de pagamento: em até 10 (dez) dias corridos, após a 

entrega e aceite das motocicletas, mediante a apresentação da nota fiscal. O pagamento será 

realizado através de boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa 

Econômica Federal ou no Banco do Brasil. 
d) Que as motocicletas serão entregues em até 20 (vinte) dias corridos, após o recebimento do 

pedido de compra; 

e) Que nos preços apresentados estão inclusas: 

* todas as despesas com fretes, impostos, descontos emolumentos, contribuições previdenciárias, 

fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, e que não 

solicitaremos nenhum tipo de reembolso; 

* todas as despesas necessárias para perfeita entrega do objeto licitado no local informado no 

Pedido de Compra. 

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 

08 de julho de 2020. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 


