
Licitações - 2021

Departamento Regional - SENAI DR/TO

Número Entidade Contratante Modalidade Status Descrição

001/2021

SENAI Pregão Eletrônico Contrato assinado

Aquisição de uma planta cervejeira para 

atendimento das aulas práticas dos 

cursos técnicos de qualificação do 

SENAI-DR/TO.

002/2021 SENAI Pregão Eletrônico Contratos assinados

Aquisição de máquinas e equipamentos 

para atualização dos laboratórios de 

Química e Microbiologia, para 

atendimento das aulas práticas dos 

cursos ofertados na área, nas 

dependências do SENAI-DR/TO.

003/2021 SENAI Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preços assinada.

Aquisição de veículos automotores, zero 

quilômetro, de fabricação nacional e/ou 

importado, destinados a compor e 

renovar a frota de veículos do SENAI-

DR/TO, na forma de registro de preço. 

004/2021 SENAI Leilão Lotes 02 e 03 arrematados e os lotes 01, 04 e 05 fracassados.

Venda de bens móveis, por meio de 

Leilão, constituído exclusivamente de 

veículos baixados da Frota de Veículos 

do SENAI/DR-TO, conforme Resolução 

n° 19/2017, Resolução nº 15/2017 e 

Resolução nº 003/2020 do Conselho 

Regional do SENAI-DR/TO.

005/2021 SENAI Pregão Eletrônico Atas de registro de preços assinadas

Aquisição de materiais destinados aos 

cursos da área da beleza em 

atendimento aos contratos firmados com 

a Prefeitura de Palmas Tocantins, na 

forma de registro de preços.

006/2021 SENAI Pregão Eletrônico Contratos assinados

Aquisição de máquinas e equipamentos 

destinados a atualização do ambiente 

pedagógico e para atendimento das 

aulas práticas dos cursos ofertados da 

área de Refrigeração e Climatização da 

unidade Operacional do CETEC 

Araguaína.

007/2021 SENAI Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preços assinada.

Contratação de empresa especializada 

em locação de estruturas para eventos 

com montagem e desmontagem, na 

forma de registro de preços, visando 

atender as demandas das Unidades 

Operacionais do SENAI em Palmas-TO. 

008/2021 SENAI Adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2021 da Concorrência nº 018/2021 SESI-DR/PA Contrato assinado

Aquisição de equipamentos de 

informática para atender as demandas 

de modernização tecnológica das 

Unidades de Gestão e Operacionais

009/2021 SENAI Pregão Eletrônico Contrato assinado

Aquisição de máquinas e equipamentos 

para utilização em situações que 

envolvam atividades práticas nos cursos 

da área de energia do CETEC 

Araguaína.

Transparência SENAI



010/2021 SENAI Pregão Presencial Contrato em fase de elaboração

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de limpeza/conservação, 

com o fornecimento de mão de obra e 

todos os materiais e equipamentos 

necessários à perfeita execução dos 

serviços

011/2021 SENAI Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 108/2021 (“ARP”) SESI/SENAI-SPContrato assinado

Aquisição de equipamentos de 

informática para atender as demandas 

do SENAI-DR/TO

001/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL

Licitação encerrada 

considerando o cancelamento 

da licitação.

Contratação de serviços de Auditoria 

Independente para o SESI/DR-TO 

(Sede, Centros de Atividades e Escolas), 

e o SENAI-DR/TO (Sede e Unidades 

Operacionais).

002/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Atas de registro de preços assinadas

Aquisição de Materiais de Copa, 

Expediente, Limpeza e Didáticos para 

atender as demandas do SESI – DR / 

TO e do SENAI – DR / TO de Palmas.

003/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Ata de registro de preço assinada

Contratação de empresa especializada 

na prestação de Serviços de Consultoria 

em Tecnologia da Informação, 

Manutenção de Sistemas e 

Desenvolvimento de Sistemas em 

regime de FÁBRICA DE SOFTWARE, 

contemplando Levantamento de 

Requisitos, Especificação, Manutenção, 

Documentação e Implantação, na forma 

de registro de preço.

004/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Contrato assinado.

Contratação de serviços de Auditoria 

Independente para o SESI/DR-TO 

(Sede, Centros de Atividades e Escolas), 

e o SENAI-DR/TO (Sede e Unidades 

Operacionais).

005/2021 SESI/SENAI-DR/TO Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2019 – Concorrência nº 003/2019 SESI/SENAI-ROContrato assinado.

Contratação de empresa especializada 

em serviços de desenvolvimento, 

parametrização, consultoria e suporte ao 

sistema de Gestão Integrado – ERP 

PROTHEUS TOTVS, contemplando 

integrações a sistemas legados, em 

atendimento às demandas no âmbito do 

SESI e SENAI-DR/TO.

006/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL

Processo encerrado e 

arquivado em virtude da 

licitação ter restado deserta 

duas vezes.

Contratação de Seguro de Vida/Acidente 

em Grupo para atender aos funcionários 

do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI DR/TO e Serviço 

Social da Indústria – SESI DR/TO, a fim 

de garantir o pagamento de uma 

indenização aos beneficiários do 

segurado, caso este venha a falecer, ou 

ao próprio segurado, caso ele fique 

inválido ou ocorra algum evento previsto 

pelas coberturas contratadas no Seguro

007/2021 SESI/SENAI-DR/TO

Adesão a Ata de Registro de 

Preços oriunda do Pregão 

Presencial nº PP000252019DR 

SESI – RS e SENAI - RS Contrato assinado.

Contratação de empresa para a 

prestação de Serviços de Assessoria na 

Garantia de Qualidade de Projetos 

(Quality Assurance), contemplando o 

Gerenciamento de Projetos, Processos 

de Negócio e Mudanças 

Organizacionais, bem como, 

Conformidade da Operação, 

Estabilização de Projetos e Processos 

de Negócio, em atendimento às 

necessidades do SESI e SENAI-DR/TO



008/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Contrato assinado.

Contratação de empresa para prestação 

de serviço de vigilância eletrônica e 

monitoramento durante 24 (vinte e 

quatro)  horas  ininterruptas,  todos  os  

dias da semana, incluindo a instalação 

de alarmes e CFTV/ Câmeras de 

Segurança com fornecimento de 

materiais necessários  para prestação  

dos  serviços, visando  à proteção contra 

invasões  e roubos nas instalações da 

Unidade SESI – SENAI de Gurupi com 

comodato dos equipamentos

009/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Atas de registro de preços assinadas

Aquisição eventual e futura (sob 

demanda) de Equipamentos de 

Informática e Material de Computação, 

para atender as demandas do SESI-

DR/TO e SENAI-DR/TO, na forma de 

Registro de Preços. 

010/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Contrato assinado.

Contratação de Operadora de Plano de 

Saúde e/ou Seguro de Saúde,  

registrada na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS,  para a 

prestação de serviços de Assistência 

Médica e Hospitalar, fornecimento de 

plano de saúde, sem coparticipação e 

com coparticipação Coletiva Empresarial 

por adesão com abrangência Regional 

(Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas, 

Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e 

Xambioá) e Nacional, destinados aos 

colaboradores SESI-TO e SENAI-TO e 

dependentes, a fim de garantir 

Assistência Médica – Hospitalar de 

natureza clínica e cirúrgica, por 

intermédio dos profissionais e de 

hospitais, serviços auxiliares de 

diagnóstico, terapias próprias ou 

credenciadas, nas internações normais 

ou terapia intensiva, desde que 

direcionados a prevenção das doenças, 

bem como a recuperação, manutenção e 

reabilitação da saúde.

011/2021 SESI/SENAI-DR/TO PREGÃO PRESENCIAL Ata de registro de preço assinada

Contratação de empresa prestadora de 

serviços de Buffet, na forma de registro 

de preço, visando atender as demandas 

da Sede do SESI–DR/TO e do 

SENAI–DR/ TO de Palmas/TO, da 

Unidade Operacional do SESI–DR/TO 

de PALMAS/TO, do CETEC 

PALMAS/TO e do CFP TAQUARALTO – 

PALMAS/TO.

012/2021 SESI/SENAI-DR/TO

Adesão a Ata de Registro de 

Preços nº 007/2020 oriunda do 

Pregão Eletrônico Corporativo nº 

002/2020 SESI/SENAI-DR/MG Contrato assinado.

Aquisição de renovação de 650 

(seiscentos e cinquenta) licenças do 

software antivírus Kaspersky Endpoint 

Security, incluindo suporte técnico, para 

atender as necessidades do SESI-

DR/TO e SENAI-DR/TO.

Notas:

xx

xx

xx



SENAI DR


