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O SENAI/PR – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, adiante designado simplesmente SENAI/PR, com 

sede na Avenida Cândido de Abreu, nº 200, Curitiba/PR, torna público o presente REGULAMENTO DE 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS 

SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL - CIC, com observância das condições estabelecidas neste 

Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL - CIC, para ensaios 

para certificação de colchões de espumas, colchões de mola e painéis de madeira, sendo imprescindível que, 

para atendimento de todos os requisitos, todos os parâmetros das legislações sejam observados e todos os 

limites devidamente atendidos. Os serviços a serem prestados consistem nos itens abaixo: 

 

a) Ensaios em amostras líquidas ambientais acreditados junto ao CGCRE/INMETRO 

b) Ensaios em amostras líquidas ambientais; 

c) Ensaios em amostras sólidas ambientais acreditados junto CGCRE/INMETRO; 

d) Ensaios em amostras sólidas ambientais; 

e) Ensaios em amostras de emissões atmosféricas; 

f) Ensaios em amostras de área de saúde/higiene ocupacional; 

g) Ensaios para certificação de colchões acreditados junto ao CGCRE/INMETRO 

 

 

1.2 O PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL - 

CIC, é composto pelo Laboratório do Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente e Química (IST Meio 

Ambiente e Química), lotado no SENAI CIC, atendendo diversas empresas prestando serviços na área de 

ensaios, com qualidade reconhecida pelo INMETRO através da acreditação CGCRE/INMETRO . 

1.3 Os CREDENCIADOS integrarão o Instituto SENAI Tecnologia em Meio Ambiente e Química, e poderão ser 

chamados para prestar serviços quando houver demanda, conforme cronograma de atuação do PROJETO 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS SERVIÇOS DO 

LABORATÓRIO AMBIENTAL - CIC. 

1.4 O credenciamento não gera para os cadastrados qualquer direito de contratação, tendo como objetivo, tão 

somente, a construção de um banco de CREDENCIADOS. 
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2. PRAZO DE VIGÊNCIA  

2.1 O presente REGULAMENTO entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

meses. Poderá solicitar credenciamento qualquer pessoa jurídica durante este período, desde que cumpra os 

requisitos deste Edital. O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do SENAI/PR. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4, junto a Coordenação Técnica do 

Instituto Senai Tecnologia em Meio Ambiente e Química, com sede na Avenida Cândido de Abreu, nº 200, 

Centro Cívico, Curitiba-PR – 1º andar, aos cuidados da Sra. Joseane Imianowsky Kavamura e/ou Sra. Silmara 

Maria da Cruz, pessoalmente ou via correio. 

3.2 Caso o interessado pretenda credenciar-se deverá apresentar todos os documentos contidos no item 4 e 

indicar na solicitação de credenciamento. 

3.3 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato: 

      3.3.1.Dirigentes ou empregados do SENAI/PR; 

      3.3.2. Empresas em estado de falência, em processo de recuperação judicial, de concurso de credores, de 

dissolução ou liquidação; 

3.3.3.Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar com 

o Sistema FIEP. 

3.3.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam. 

3.4 Após a análise da documentação, e estando esta em conformidade com os requisitos estipulados neste 

regulamento, o SENAI/PR poderá agendar e realizar visita técnica, por meio de seus profissionais, às 

dependências da candidata para verificação das instalações físicas, dos materiais/equipamentos utilizados, 

cumprimento das normas aplicáveis, forma e prazos de execução dos serviços. 

3.5 A escolha da empresa credenciada será feita pelo usuário do serviço do SENAI-PR, baseado em aspectos 

técnicos, disponibilidade de análises, prazo de entrega de resultados, preço e critérios de qualidade do 

cliente/indústria, podendo ainda, realizar visita técnica, se necessário. Assim, o Credenciado será comunicado 

pelo responsável da Unidade SENAI-PR que a contratará, através da solicitação de amostras e análises. 

3.6 Promovida a visita técnica, caso necessária, e, verificando-se a conformidade das instalações, o SENAI/PR 

emitirá o Termo de Credenciamento, conforme requisitos estipulados neste regulamento. 

3.7 Em caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação de indeferimento. 
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3.8 O CREDENCIADO fica obrigado a manter as mesmas condições de cadastro quando da celebração do(s) 

termo(s) de credenciamento. 

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

4.1 Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar a documentação abaixo elencada, na 

forma original, ou sob a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato 

legalmente constituído).  

a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo do Anexo II, endereçado ao Laboratório do Instituto 

SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente e Química (IST Meio Ambiente e Química), lotado no SENAI 

CIC, redigida em papel timbrado, assinada por representante legal, e quais os serviços que se propõe a 

prestar, bem como a concordância com as disposições deste Regulamento; 

b)  Termo de declaração, conforme modelo do Anexo III;   

c) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. As certidões de prova de regularidade fiscal e INSS emitidas nos termos do 

Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. Então, 

caso a Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil for emitida antes 

do dia 03 de novembro de 2014, a mesma deverá vir acompanhada da certidão negativa de débitos 

relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, ambas regulares; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, da sede da empresa; 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

j) Inscrição do ato constitutivo no notário registrador de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

k) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa; 

l) Comprovante de concessão de licença sanitária;  

m) Registro do Laboratório junto ao CRQ ou órgão competente; 
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n) Certificado de Aprovação de Responsabilidade Técnica junto ao CRQ ou órgão competente do 

responsável técnico do laboratório, atualizado; 

o) Para laboratórios lotados no estado do Paraná, apresentar Certificado de Cadastramento do laboratório 

junto ao IAP; 

p) Além destes documentos, a credenciada deverá cadastrar-se no sistema de compras WBC do Sistema 

FIEP, no link http://compras.fiepr.org.br/ para fins de recebimento das autorizações de prestação de 

serviços (pedidos de compra) e trâmites de pagamento. 

4.2 É condição básica para a fase de análise dos documentos, que estes sejam apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 

acompanhada do original para que seja autenticada pela Comissão de Licitações no ato de sua apresentação. 

4.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 

expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. 

4.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora 

exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

4.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues, poderão ser 

sanadas quando do processamento do Credenciamento, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 

apresentação de documentos novos, exceto quanto às declarações constantes dos anexos do edital que 

poderão ser firmadas após. Quando o interessado apresentar certidão extraída por meio da internet, que não 

seja original, a Comissão de Licitação diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores 

na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

4.6 Se algum documento apresentar falha não sanável, acarretará a inabilitação do interessado. 

4.7 Constatado que o proponente atende as exigências do edital, a Comissão de Licitações procederá à 

adjudicação ao proponente habilitado.   

 

5. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

5.1 Atender aos clientes do SENAI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento. 

5.1.1 Além do Termo de Credenciamento, será emitido pedido de compra pelo Sistema WBC, onde 

constarão os serviços a serem realizados, prazos de entrega e valores correspondentes (de acordo 

com a tabela do Anexo I). Os serviços deverão ser realizados somente APÓS a emissão do referido 

pedido, o qual deverá ser aceito pela credenciada. Sem o aceite deste pedido, não poderá ser 

promovido o serviço e, tampouco, o trâmite de pagamento previsto neste regulamento. 

5.2 Apresentar documento, datado e assinado, contemplando os itens de cada lote para os quais pretende se 

credenciar, indicando para cada item a metodologia empregada,  o Limite de Quantificação (LQ) praticado 

pelo laboratório com sua respectiva unidade e o prazo máximo para execução do ensaio.  

http://compras.fiepr.org.br/


 

 

 

 

 
Processo nº 663/2016 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SENAI-PR Nº 453/2016 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS 

SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL – CIC 

RETIFICAÇÃO II 

 

 

5 

 

 

 

5.3 Nos itens em que o valor do LQ encontra-se estabelecido, o LQ praticado deve ser menor ou igual ao 

especificado no item. 

5.4 O prazo máximo para retorno do resultado analítico é de 10 (dez) dias úteis contados do momento do 

recebimento da amostra.  Para prazos superiores a 10 dias deve ser apresentado justificativa técnica.  

5.5 Para credenciamento para qualquer item das tabelas 01, 03 e 07, o laboratório deverá apresentar o escopo de 

ensaios acreditados junto a CGCRE/INMETRO válido no momento da apresentação e que inclua os ensaios 

para os quais pretendem se credenciar. 

5.6 Apresentar lista dos principais equipamentos empregados para execução dos ensaios de cada lote para os 

quais pretende se credenciar, com data da última calibração e data prevista para a próxima calibração. 

5.7 Para início das atividades, o laboratório credenciado deverá encaminhar documento orientando sobre 

cuidados especiais para amostragem, tipo de frasco, volume mínimo de amostra, forma de preservação, prazo 

de preservação e outras informações, quando pertinentes. Toda e qualquer restrição quanto a horário, dia da 

semana ou outra restrição para recebimento de amostras deve constar nesse mesmo documento.  

5.8 O laboratório do IST Meio Ambiente e Química providenciará o envio das amostras para o laboratório 

credenciado, atendendo as condições estabelecidas conforme documento citado acima (5.6).  

5.9 No caso de amostras ambientais, o Laboratório credenciado deverá devolver ao IST de Meio Ambiente e 

Química os frascos e caixas térmicas em prazo máximo de 60 dias da data de recebimento dos mesmos. 

Frascos e caixas térmicas sem condições de reuso em função de avarias no transporte deverá ser relatada ao 

IST Meio Ambiente e Química.  

5.10 O envio das amostras ao laboratório credenciado será comunicado via e-mail labambiental@pr.senai.br, 

contendo as informações sobre a identificação das amostras, ensaios a serem realizados em cada amostras e 

total de embalagens.  

5.11 A notificação do recebimento das amostras, registrando a devida conferencia, deverá retornar através do 

mesmo endereço eletrônico, em um prazo máximo de 8 horas, devendo constar data, horário e condições de 

recebimento. 

5.12 Os resultados dos ensaios deverão ser encaminhados previamente através do endereço 

labambiental@pr.senai.br e o relatório original impresso e assinado deverá ser encaminhado posteriormente 

via correio.  

5.13 Caso o laboratório disponha do sistema de disponibilização dos relatórios via internet e que seja válido 

legalmente, não será necessário o envio do relatório impresso assinado. 

5.14 Somente após a equipe técnica dos laboratórios do IST Meio Ambiente e Química executar a análise 

crítica dos resultados recebidos e aprová-los, o serviço será considerado concluído para fins de pagamento. 

5.15 A proposta comercial deverá indicar o valor unitário por ensaio. 
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5.16 Os valores unitários por ensaios apresentados nas propostas não sofrerão reajustes por um período de 12 

meses contados a partir do momento da assinatura do contrato.  A partir dos 12 primeiros meses, a proposta 

para reajustes dos valores unitários deverá ser apresentada para avaliação do IST Meio Ambiente e Química 

com antecedência mínima de 30 dias antes da entrada em vigor. 

5.17 Deverá o CREDENCIADO ter em suas instalações, condições de acesso à internet. 

5.18 A empresa CREDENCIADA deverá aceitar a realização de auditoria aleatória em suas Unidades, a ser 

realizada através de técnicos do SENAI/PR; 

5.19 Entregar ao SENAI/ PR, na pessoa do Gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no máximo 5 

(cinco) dias úteis após a realização do serviço, relatório do serviço prestado, antes de emitir a Nota Fiscal / 

Fatura, a qual só deverá ser emitida após o SENAI/PR ter aprovado expressamente o valor cobrado pelo 

serviço. 

5.20 Emitir a nota fiscal / fatura à Unidade do SENAI contratante do serviço, especificando os detalhes dos 

serviços e período em que foram prestados, conforme os dados constantes no Termo de Credenciamento. 

5.21 Quando pessoa jurídica, anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e 

INSS (CND) e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime CLT que prestem serviços ao 

SENAI/PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como as 

respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ser preenchida com as seguintes informações: 

5.21.1 Descrição detalhada da natureza do serviço prestado; 

5.21.2 Especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

5.21.3 Número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

5.21.4 Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

5.21.5 Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas 

de poupança. 

5.22 A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

5.23 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as demais 

despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento. 

5.24 Comunicar ao Gestor do SENAI/PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse 

credenciamento. 

5.25 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa 

técnica, norma e legislação. 

5.26 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

5.27 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

5.28 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação. 
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5.29 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do 

sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

5.30 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse 

do SENAI/PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços. 

5.31 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SENAI-PR, cujas reclamações se 

obriga a atender. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO SENAI-PR 

6.1 Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo relacionamento e 

informações entre as partes. 

6.2 Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo I  deste regulamento, em 

até 28 (vinte e oito) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da despesa 

reclamada pelo credenciado, relatório identificando os procedimentos realizados e apresentação das cópias e 

guias de recolhimento do FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime 

celetista que porventura prestem serviços ao SENAI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de 

serviços e das respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ainda estar de acordo com o Termo de 

Credenciamento. 

6.3 Na primeira semana de cada mês, o laboratório credenciado deverá encaminhar relatório contabilizando os 

ensaios considerados concluídos no período, através do endereço labambiental@pr.senai.br, para 

conferência. Após a conferencia, o laboratório credenciado receberá um pedido de compra autorizando a 

Emissão da Nota Fiscal. 

6.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

6.5 Distribuir os serviços de acordo com a ordem de credenciamento em sistema de rodízio. 

6.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

6.7 Realizar a coleta do materiais e imagens necessários para a realização dos ensaios laboratoriais. 

 

7. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

7.1 Descumprimento das exigências previstas neste regulamento, no Termo de Credenciamento e demais 

Anexos, oportunizada a defesa prévia. 

7.2 Negligência, imprudência, descumprimento de prazos, e problemas relacionados à qualidade dos serviços 

realizados. 

 

mailto:labambiental@pr.senai.br
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8. SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três 

últimos meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do 

Termo de Credenciamento, ensejando, a critério do SENAI/PR, a rescisão do ajuste. 

b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual 

total ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da 

importância apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SENAI/PR, a rescisão do 

ajuste. 

8.2 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

8.3 Penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua 

aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SENAI/PR. 

8.4 Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

8.5 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

9. PREÇO E FORMA 

9.1 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento, o Credenciado será remunerado conforme valores 

descritos no ANEXO I. 

 

10. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

10.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à 

retenção na fonte, quais sejam: 

a) Retenção de 11% sobre o total da nota fiscal de prestação de serviço, conforme disposto na Instrução 

Normativa RFB n° 971/2009; quando a credenciada atender ao disposto no artigo 120 da respectiva 

Instrução Normativa quanto à dispensa da retenção do INSS, a mesma deverá encaminhar, a cada nota 

fiscal de prestação de serviço, uma declaração mencionando a base legal da dispensa da respectiva 

retenção na fonte, devidamente assinada pela representante legal, (a assinatura deverá estar identificada 

com nome e CPF do responsável); 

b) Retenção de 1,5% de Imposto de Renda, conforme disposto no Decreto n° 3000/99, artigo 647; 
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c) Retenção de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL, conforme disposto na Instrução Normativa n° 459, de 

18/10/2004, artigo 1°, e suas respectivas alterações; 

d) Retenção de ISS, desde que observado ao disposto na legislação do município onde o serviço for 

efetivado. 

e) Para as empresas que contemplem imunidade ou isenção tributária nas esferas federal, estadual, 

municipal ou previdenciária deverão apresentar, anexa a cada nota fiscal/fatura, declaração conforme 

modelo expedido pela RFB, atestando os dispositivos legais para dispensa da retenção de impostos na 

fonte, conforme mencionado nos tópicos anteriores. A respectiva declaração deverá contemplar como 

data de emissão a mesma apresentada na nota fiscal/fatura, e estar devidamente assinada pelo 

representante legal e esta identificada com nome e CPF. 

 

11. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 O(s) termo(s) de credenciamento(s) poderá(ão) ser rescindido(s) por qualquer uma das partes, mediante 

notificação, com 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

11.2 O certificado de credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do 

item 7 deste Regulamento. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O SENAI/PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 

12.2 A existência de pessoas jurídicas credenciadas, não obriga o SENAI/PR a firmar as contratações que 

poderão advir, ficando facultada a realização ou utilização de licitações. 

12.3 Ao solicitar a participação no presente procedimento de credenciamento, fica subentendido que a interessada 

conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 

12.4 A participação neste processo de credenciamento implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 

12.5 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento.  

12.6 A Comissão de Licitações solicitará, a qualquer tempo, informações complementares, se julgar necessário. 

12.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde 

que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

12.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitações, com base no ordenamento 

jurídico vigente. 

12.9 É facultado à Comissão de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase do processo de 

credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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12.10 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitações, assessorando-a, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das 

proponentes, bem como qualquer outro técnico pertencente ao Senai-PR. 

12.11 A minuta do TERMO DE CREDENCIAMENTO constante deste edital será ajustada à peculiaridades de 

cada credenciado, de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços credenciados. 

12.12 O credenciamento que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo as 

CREDENCIADAS responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado 

com o SENAI/PR. 

12.13 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em conta 

própria da dotação orçamentária do SENAI/PR, para o ano em curso. 

12.14 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva 

tradução juramentada.  

12.15 O SENAI/PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos 

serviços prestados pelas credenciadas, objeto deste Regulamento, e gerar relatórios sucintos destas 

auditorias que deverão ser vistados pela credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos 

mesmos. 

12.16 O presente edital vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser renovado se de 

interesse do SENAI/PR. 

12.17 O SENAI/PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se 

demonstrada sua necessidade. 

12.18 Qualquer esclarecimento complementar a respeito deste Edital poderá ser obtido através do e-mail: 

caroline.borges@sesipr.org.br. 

 

 

Curitiba, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
JOSÉ ANTONIO FARES 

DIRETOR REGIONAL DO SENAI/PR 
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ANEXO I 
 

TABELA DE PREÇOS 
 

Item LOTE 1 - Ensaios em amostras liquidas ambientais acreditados junto CGCRE/INMETRO VALOR R$ 

1 
1,1 Dicloroeteno em água para consumo humano, atendendo o LQ de 5µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

2 

1,1 Dicloroeteno em águas superficiais e agua subterrânea, atendendo o LQ de  10 µg/L da 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e legislações para aguas subterrâneas ( 
Resolução CONAMA 420/2009  , CONAMA 396/2008 e Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de 
Curitiba),  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

3 
1,2 Dicloroetano em água para consumo humano, atendendo o LQ de 5µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

4 
1,2 Diclorobenzeno em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,001 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

5 

1,2 Diclorobenzeno em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  500 µg/L da 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e legislações para aguas subterrâneas ( 
Resolução CONAMA 420/2009  , CONAMA 396/2008 e Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de 
Curitiba),  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

6 
1,4 Diclorobenzeno em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,03 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

7 1,4 Diclorobenzeno em água subterrânea, atendendo o LQ de 5 µg/L da Resolução CONAMA 
396/2008 ,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

8 
2,4,5- triclorofenol em agua subterrânea atendendo o LQ de 10, 5 µg/L da Resolução CONAMA 
420/2009 ,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

9 2,3,4,5- tetraclorofenol  em agua subterrânea atendendo o LQ de 10, 5 µg/L da Resolução CONAMA 
420/2009 ,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

10 
2,3,4,6- tetraclorofenol  em agua subterrânea atendendo o LQ de 10, 5 µg/L da Resolução CONAMA 
420/2009 ,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

11 
3,4- diclorofenol  em agua subterrânea atendendo o LQ de 10, 5 µg/L da Resolução CONAMA 
420/2009 ,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

12 
4,4´DDD + 4,4´DDT + 4,4`DDE em aguas superficiais  atendendo o LQ de 0,002 µg/L da Resolução 
CONAMA 357/2005 para aguas Classe 1, e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

13 Ácidos  Halocéticos Total em água para consumo humano  , atendendo o LQ de 0,08 mg/L da 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

14 
Acrilamida em água para consumo humano, águas superficiais  e agua subterrânea  , atendendo o 
LQ de  0,5 µg/L da Portaria MS 2914/2011 ,  Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  
Classe 1 e Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 90,00 

15 
Acrilamida em água subterrânea , atendendo o LQ de  0,15 µg/L da Resolução CONAMA 396/2008 ,  
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 90,00 

16 

Alachlor em água para consumo humano, águas superficiais  e agua subterrânea  , atendendo o LQ 
de  10 µg/L da Portaria MS 2914/2011 ,  Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 
e  legislações para aguas subterrâneas ( Resolução CONAMA 420/2009  , CONAMA 396/2008 e 
Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba),   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 
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17 
Aldicarbe em água para consumo humano, atendendo o LQ de 10 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

18 Aldicarbe em água subterrânea, atendendo o LQ de 3 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

19 
Aldicarbesulfona  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 10 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

20 Aldicarbesulfona em água subterrânea, atendendo o LQ de 3 µg/L da Resolução  CONAMA 
396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

21 Aldicarbesulfóxido em água para consumo humano, atendendo o LQ de 10 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

22 
Aldicarbesulfóxido em água subterrânea, atendendo o LQ de 3 µg/L da Resolução  CONAMA 
396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

23 
Aldrin+dieldrin em água para consumo humano e águas superficiais, atendendo o LQ de  0,03 µg/L 
da Portaria MS 2914/2011  e  Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 ,  
acreditado junto a CGCRE/INMET 

R$ 180,00 

24 
Aldrin+dieldrin em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,005 µg/L da Resolução  CONAMA 
396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

25 Alfa clordano em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,20 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

26 AMPA em água para consumo humano, atendendo o LQ de 500µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 

27 
AMPA em água subterrânea  , atendendo o LQ de  30 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 

28 
Atrazina em água para consumo humano, águas superficiais  e agua subterrânea , atendendo o LQ 
de  2 µg/L da Portaria MS 2914/2011 ,  Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e 
Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

29 Atrazina em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,5 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

30 Bromato  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 60,00 

31 Benomil em água para consumo humano, atendendo o LQ de 120 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

32 Benzidina em aguas superficiais  atendendo o LQ de 0,0002 µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 
para aguas Classe 1, e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

33 
Benzidina em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,001 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

34 Bentazona em água subterrânea, atendendo o LQ de 300 µg/L do Decreto 1190/2004 da Prefeitura 
Municipal de Curitiba e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

35 Bentazona em água subterrânea, atendendo o LQ de 30 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

36 
Benzeno em água para consumo humano  atendendo o LQ de 2,0 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 
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37 
Beta HCH em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,05 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

38 
Bromato  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 60,00 

39 
Carbaril em aguas superficiais  atendendo o LQ de 70 µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 para 
aguas Classe 1, e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

40 
Carbaril em água subterrânea  , atendendo o LQ de 0,02 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

41 
Carbendanzim  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 120  µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

42 
Carbofurano   em água para consumo humano, atendendo o LQ de 7,0 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

43 Carbono Orgânico Total em águas residuais acreditado junto a CGCRE/INMETRO R$ 100,00 

44 Carbono Orgânico Total em águas superficiais e agua subterrânea, acreditado junto a 
CGCRE/INMETRO 

R$ 100,00 

45 
Cianeto Total em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,5mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 35,00 

46 
Cis Permetrin em água para consumo humano, atendendo o LQ de 10  µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

47 
Cloramina total  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 4 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 35,00 

48 Cloreto de Metileno em água subterrânea, atendendo o LQ de 10 µg/L da Resolução  CONAMA 
396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

49 Cloreto de Vinila em água para consumo humano, atendendo o LQ de 1,0  µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

50 
Clorito  em água para consumo humano, atendendo o LQ de 1,0 mg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 60,00 

51 Clorobenzeno em água para consumo humano, atendendo o LQ de 0,01 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

52 Clorofila "a" em agua para consumo humano, em aguas superficiais e aguas subterrâneas, com o 
LQ de 5,0  µg/L  e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 80,00 

53 Clorotalonil em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,1 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

54 Clorpirifós em água para consumo humano, atendendo o LQ de 30  µg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

55 
Clorpirifós  em água subterrânea  , atendendo o LQ de 2,0 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

56 Clorpirifós-oxon em água para consumo humano, atendendo o LQ de 30  µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

57 Cor Aparente em água para consumo humano, atendendo o LQ de 10 mg Pt/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO  

R$ 10,00 
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58 
Cresóis em água subterrânea, atendendo o LQ de 175 µg/L da Resolução  CONAMA 420/2009 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

59 
Cromato em água subterrânea, atendendo o LQ de 30µg/L da Decreto 1190/2004 da Prefeitura 
Municipal de Curitiba e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 30,00 

60 Demanda Bioquímica de Oxigênio em agua superficial, com LQ de 3 mgO2/L  para atendimento a 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 ,  acreditado junto a CGCRE/INMET 

R$ 50,00 

61 
Densidade Cianobactérias em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 10.000cel/mLda 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 200,00 

62 
Densidade Cianobactérias em agua superficial, com LQ de 20.000cel/mL para atendimento a 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 ,  acreditado junto a CGCRE/INMET 

R$ 200,00 

63 
 Surfactantes (detergentes) em água para consumo humano e águas superficiais  , atendendo o LQ 
de  0,1 mg/L da Portaria MS 2914/2011  e  Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 
1, e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 35,00 

64 
Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)  em água subterrânea, atendendo o LQ de 8 µg/L da Resolução  
CONAMA 420/2009 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

65 
Diclorometano em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 5µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

66 
Dieldrin em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

67 
Dimetilftalato em água subterrânea, atendendo o LQ de 14 µg/L da Resolução  CONAMA 420/2009 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

68 Diuron  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 90 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

69 
Dodecacloro pentaciclodecano em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  
0,001 µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  Decreto 1190/2004  da 
Pref. Municipal de Curitiba,   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

70 Endosulfan em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

71 Endosulfan II  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

72 Endosulfan sulfato  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 0,01 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

73 Endrin  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 0,6 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

74 
Endrin  em águas superficiais  , atendendo o LQ de 0,004µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 
para aguas doce  Classe 1, e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

75 Estireno   em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 20 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

76 Etilbenzeno  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 0,1 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

77 
Fenóis em água subterrânea, atendendo o LQ de 2 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

78 Gama clordano e Gama Lindano em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,1µg/L da 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

79 Glifosato em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 500 µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 
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80 
Glifosato em águas superficiais, atendendo o LQ de 65 µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 para 
aguas doce  Classe 1, e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 

81 
Glifosato  em água subterrânea  , atendendo o LQ de 500 µg/L da Resolução  CONAMA 420/2009 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 

82 
Glifosato  em água subterrânea  , atendendo o LQ de 30 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 120,00 

83 
Gution (azymphos-methil) em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  0,005 
µg/L da Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  Decreto 1190/2004  da Pref. 
Municipal de Curitiba,   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

84 
Hexaclorobenzeno em águas superficiais   atendendo o LQ de  0,0065 µg/L da Resolução CONAMA 
357/2005 para aguas doce  Classe 1 ,   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

85 Mancozebe  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 180 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 250,00 

86 
Metamidofós   em agua para consumo human, atendendo o LQ de 120 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

87 Metil parathion  em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 5 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

88 
Metolacloro  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 10 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

89 
Metolacloro  em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  10 µg/L da Resolução 
CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,   
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

90 Metolacloro  em água subterrânea  , atendendo o LQ de 0,1  µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

91 Microcistina  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 1 µg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

92 Molinato  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 6  µg/L da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

93 Molinato  em água subterrânea, atendendo o LQ de 6 µg/L do Decreto 1190/2004 da Prefeitura 
Municipal de Curitiba, e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

94 Molinato   em água subterrânea, atendendo o LQ de 1 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

95 Monoclorobenzeno  em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,1 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

96 
Nitrogênio Amoniacal  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 1mgN-NH3/L da 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 28,50 

97 
o, m, p-xileno em agua para consumo human, atendendo o LQ de 0,1 mg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

98 Pendimetalina em agua subterrânea, atendendo o LQ de  20 µg/L do  Decreto 1190/2004  da Pref. 
Municipal de Curitiba,   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

99 Pendimetalina em água subterrânea, atendendo o LQ de 0,1 µg/L da Resolução  CONAMA 
396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

100 Pentaclorofenol em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 5 µg/L da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 
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101 
Profenofós em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 60 µg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

102 
Propanil em agua subterrânea, atendendo o LQ de  20 µg/L do  Decreto 1190/2004  da Pref. 
Municipal de Curitiba,   acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

103 
Propanil em água subterrânea, atendendo o LQ de 10 µg/L da Resolução  CONAMA 396/2008 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

104 
Radioatividade - Radio 226  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 1,0 µg/L da 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 990,00 

105 
Radioatividade - Radio 228  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 0,1 µg/L da 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 990,00 

106 
Saxitoxinas  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 3STX/L  da Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 240,00 

107 
Simazina  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 2µg/Lda Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

108 
Simazina em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  10 µg/L da Resolução 
CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,   
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

109 
Simazina atendendo o LQ de 1 µg/L da Resolução CONAMA 396/2008 e acreditado junto a 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

110 
Sólidos Dissolvidos Totais 180oC em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 100 mg/Lda 
Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 20,00 

111 H2S não dissociado  em águas superficiais  atendendo o LQ de 0,002 mg/L da Resolução CONAMA 
357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 30,00 

112 
Sulfeto de hidrogênio em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,1 mg/Lda Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 30,00 

113 Sulfeto de hidrogênio em agua subterrânea atendendo o LQ de 0,05 mg/Ldo  Decreto 1190/2004  da 
Pref. Municipal de Curitiba,    e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 30,00 

114 
Sulfetos em agua subterrânea atendendo o LQ de 0,05 mg/Ldo  Decreto 1190/2004  da Pref. 
Municipal de Curitiba,    e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 30,00 

115 Tebuconazol  em agua para consumo humano , atendendo o LQ de180µg/Lda Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

116 
Terbufós em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 1,2 µg/Lda Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

117 Tetracloreto de Carbono em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 2µg/Lda Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

118 Tetracloroeteno em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 1µg/Lda Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

119 

Tetracloroeteno em águas superficiais  e agua subterrânea, atendendo o LQ de  40 µg/L da 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e Resolução CONAMA 420/2009, 
Resolução CONAMA 396/2008 e  Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,   acreditado 
junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 
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120 
THM total  em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,1 mg/L da Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 137,50 

121 
Tolueno  em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,17 mg/Lda Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

122 
Tolueno  em agua para consumo humano, atendendo o LQ de 0,17 mg/Lda Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

123 
Toxafeno em águas superficiais  e aguas subterrâneas atendendo o LQ de 0,01µg/Lda Resolução 
CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e Decreto 1190/2004 da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

124 Toxicidade Ceriodaphnia dubia em aguas superficiais e aguas residuarias acreditado junto a 
CGCRE/INMETRO 

R$ 480,00 

125 
Tributilestanho em águas superficiais e aguas subterrâneas atendendo o LQ de 0,63µg/Lda 
Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e Decreto 1190/2004 da Prefeitura 
Municipal de Curitiba, e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

126 Triclorobenzenos  (1,2,4-TCB (+1,3,5-TCB + 1,2,3- TCB)   em agua para consumo humano , 
atendendo o LQ de 20µg/LLda Portaria MS 2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

127 
Triclorobenzenos  (1,2,4-TCB (+1,3,5-TCB + 1,2,3- TCB)  em  aguas superficiais  atendendo o LQ de 
0,02 mg/L da Resolução CONAMA 357/2005 para aguas doce  Classe 1 e  acreditado junto a 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

128 
Triclorobenzenos  (1,2,4-TCB (+1,3,5-TCB + 1,2,3- TCB)   em aguas subterrâneas  atendendo o LQ 
de  20 µg/L da  Resolução CONAMA 420/2009 e  Decreto 1190/2004  da Pref. Municipal de Curitiba,   
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

129 
Triclorobenzenos  (1,2,4-TCB (+1,3,5-TCB + 1,2,3- TCB)   em aguas subterrâneas  atendendo o LQ 
de 5 µg/L da  Resolução CONAMA 396/2008 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

130 
Tricloroeteno em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 10 µg/LLda Portaria MS 
2914/2011 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

131 
Trifluralina em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 20µg/LLda Portaria MS 2914/2011 
e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

132 Trifluralina em águas superficiais  atendendo o LQ de 0,2 µg/Lda Resolução CONAMA 357/2005 
para aguas doce  Classe 1 e  acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

133 Trifluralina em  em aguas subterrâneas  atendendo o LQ de 10 µg/L da  Resolução CONAMA 
420/2009 e acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

134 
Turbidez em agua para consumo humano , atendendo o LQ de 1 NTU da Portaria MS 2914/2011 e 
acreditado junto a CGCRE/INMETRO 

R$ 10,00 

135 Gosto / Odor R$ 15,00 

Item LOTE  2: Ensaios em amostras liquidas ambientais VALOR R$ 

1 Dioxinas em aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 2.100,00 

2 Furanos em aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 2.100,00 

3 Oocistos de Cryptosporidium sp e Cistos de Giardia sp aguas para consumo humano, aguas  
superficiais 

R$ 600,00 

4 
Virús entéricos em agua para consumo humano, aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas 
residuárias  

R$ 350,00 



 

 

 

 

 
Processo nº 663/2016 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SENAI-PR Nº 453/2016 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS 

SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL – CIC 

RETIFICAÇÃO II 

 

 

18 

 

 

 

5 THP Detectado em aguas superficiais,  subterrâneas e aguas residuárias  R$ 190,00 

6 THP Faixa Diesel em aguas superficiais , aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 200,00 

7 THP Faixa Gasolina em aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 200,00 

8 THP Faixa Óleo Lubrificante em aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 200,00 

9 THP Faixa Querosene em aguas superficiais, aguas subterrâneas e aguas residuárias  R$ 200,00 

10 
Salmonella em aguas para consumo humano, aguas  superficiais, aguas subterrâneas e aguas 
residuárias  

R$ 112,50 

Item LOTE  3: Ensaios em amostras sólidas ambientais acreditados junto CGCRE/INMETRO VALOR R$  

1 1,2,3,4 tetraclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ 0,005mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

2 1,2,4,5 tetraclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ 0,005mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

3 1,2 dicloroeteno em amostras de solo com atendendo LQ 0,005mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

4 
1,3 diclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ 0,2 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

5 1,3,5 triclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ 0,3 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

6 
1,4 diclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ 0,2 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

7 2,3,4,5 tetraclorofenol em amostras de solo com atendendo LQ 0,05mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

8 2,3,4,6 tetraclorofenol em amostras de solo com atendendo LQ 0,005mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

9 
2,4,5 triclorofenol em amostras de solo com atendendo LQ 0,05mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

10 3,4 diclorofenol em amostras de solo com atendendo LQ 0,04mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

11 Cloreto de metileno em amostras de solo com atendendo LQ 0,005mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

12 Cresóis em amostras de solo com atendendo LQ 0,05mg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

13 DDD em amostras de solo com atendendo LQ de 1µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

14 DDE em amostras de solo com atendendo LQ de 1µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

15 DDT em amostras de solo com atendendo LQ de 1µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

16 Dimetilftalato em amostras de solo , lodo e composto orgânico , com atendendo LQ de 0,1mg/kg e 
acreditado junto CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

17 
Di-n-butil ftalato em amostras de solo com atendendo LQ de0,5 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

18 Naftaleno em amostras de solo com atendendo LQ de 150 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

19 Selênio em amostras de solo com atendendo LQ de31mg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 40,00 

20 Vanádio em amostras de solo com atendendo LQ de 1mg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 40,00 
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21 
1,1 dicloroetano em amostras de solo com atendendo LQ de 0,005 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

22 1,2,3 triclorobenzeno em amostras de solo com atendendo LQ de 0,005 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

23 
1,2,3,4 tetraclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,05 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

24 
1,2,3,5 tetraclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,005 mg/kg e acreditado 
junto CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

25 
1,2,4,5 tetraclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,005 mg/kg e acreditado 
junto CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

26 
1,2,4 triclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,005 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

27 
1,3,5 triclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,3 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

28 
1,3 diclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,2 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

29 1,4 diclorobenzeno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,2mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 140,00 

30 2-metilnaftaleno  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,2 mg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

31 Antraceno  em amostras de solo com atendendo LQ de 80 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

32 Arsênio em amostras de solo com atendendo LQ de 7 mg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 40,00 

33 
Benzo (a) antraceno  em amostras de solo com atendendo LQ de70 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

34 
Benzo (a) pireno  em amostras de solo com atendendo LQ de 80 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

35 Bifenilas Policloradas  em amostras de solo com atendendo LQ de 20 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 170,00 

36 Criseno  em amostras de solo com atendendo LQ de 100 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

37 Dibenzo (a,b) antraceno  em amostras de solo com atendendo LQ de 5 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

38 Dieldrin  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,5 µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

39 Endrin  em amostras de solo com atendendo LQ de 2 µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

40 Fenantreno  em amostras de solo com atendendo LQ de 200 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

41 Fluoreno  em amostras de solo com atendendo LQ de 15 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

42 
Fluoranteno  em amostras de solo com atendendo LQ de 500 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

43 Gama BHC (lindano)  em amostras de solo com atendendo LQ de 0,3 µg/kg e acreditado junto 
CGCRE/INMETRO 

R$ 180,00 

44 Pireno  em amostras de solo com atendendo LQ de 500 µg/kg e acreditado junto CGCRE/INMETRO R$ 180,00 

Item LOTE 4 :Ensaios em amostras sólidas ambientais VALOR R$  

1 1,2,3,4 tetraclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 190,00 
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2 
1,2,4,5 tetraclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 190,00 

3 
1,2 dicloroeteno  em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 140,00 

4 
1,3 diclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,2 mg/kg  

R$ 170,00 

5 1,3,5 triclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,3 mg/kg  

R$ 170,00 

6 
1,4 diclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,2 mg/kg  

R$ 170,00 

7 
2,3,4,5 tetraclorofenol em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos 
em geral ) atendendo o LQ de 0,05 mg/kg  

R$ 190,00 

8 2,3,4,6 tetraclorofenol em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos 
em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 190,00 

9 
2,4,5 triclorofenol em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,05 mg/kg  

R$ 190,00 

10 3,4 diclorofenol em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral 
) atendendo o LQ de 0,04 mg/kg  

R$ 190,00 

11 Cloreto de Metileno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 140,00 

12 
Cresóis em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,05 mg/kg  

R$ 190,00 

13 
DDD em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 1µg/kg 

R$ 190,00 

14 
DDE em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 1µg/kg 

R$ 190,00 

15 DDT em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 1µg/kg 

R$ 190,00 

16 Dimetilftalato em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,1 mg/kg 

R$ 180,00 

17 Naftaleno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 150 µg/kg 

R$ 180,00 

18 Selênio em lodo, composto orgânico e material dragado, atendendo o LQ de 3 mg/kg R$ 50,00 

19 Selênio em  residuo sólido em geral  atendendo o LQ de 1 mg/kg R$ 50,00 

20 Tálio em  residuo sólido em geral  atendendo o LQ de 0,5 mg/kg R$ 50,00 

21 Telúrio em lodo, composto orgânico e material dragado, atendendo o LQ de 5 mg/kg R$ 50,00 

22 Telúrio  em  residuo sólido em geral  atendendo o LQ de 1 mg/kg R$ 50,00 

23 
Vanádio em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 1 mg/kg 

R$ 50,00 

24 1,1 dicloroetano em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg 

R$ 140,00 

25 1,2,3 triclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg 

R$ 170,00 

26 
1,2,3,4 tetraclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,05 mg/kg 

R$ 190,00 

27 1,2,3,5 tetraclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg 

R$ 190,00 

28 1,2,4,5 tetraclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg 

R$ 190,00 
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29 
1,2,4 triclorobenzeno  em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos 
em geral ) atendendo o LQ de 0,005 mg/kg 

R$ 140,00 

30 
1,3,5 triclorobenzeno  em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos 
em geral ) atendendo o LQ de 0,3 mg/kg 

R$ 170,00 

31 
1,3 diclorobenzeno  em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,2mg/kg 

R$ 140,00 

32 
1,4 diclorobenzeno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,2 mg/kg  

R$ 140,00 

33 2-metilnaftaleno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,2 mg/kg  

R$ 180,00 

34 Acenaftaleno em material dragado atendendo o LQ de 40µg/kg R$ 180,00 

35 Acenaleno m material dragado atendendo o LQ de 15 µg/kg R$ 180,00 

36 
Antraceno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 80µg/kg 

R$ 180,00 

37 Arsênio em Iodo, composto orgânico e material dragado atendendo o LQ de 1 mg/kg R$ 50,00 

38 Arsênio em resíduo solido e calcário em geral com LQ de 1 mg/kg R$ 50,00 

39 
Benzo (a) antraceno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 70µg/kg 

R$ 180,00 

40 Bifenilas Policloradas em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de20µg/kg 

R$ 170,00 

41 
Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP) em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, 
resíduos em geral ) atendendo o LQ de 0,35 mg/kg  

R$ 180,00 

42 
Dibenzo (a,b) antraceno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos 
em geral ) atendendo o LQ de 5 µg/kg 

R$ 180,00 

43 Dieldrin em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,5 µg/kg 

R$ 190,00 

44 
Dioxinas em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 2.100,00 

45 Furanos em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 2.100,00 

46 Endrin em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 2 µg/kg 

R$ 190,00 

47 
Fenantreno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 200µg/kg 

R$ 180,00 

48 Fluoreno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 15 µg/kg 

R$ 180,00 

49 Fluoranteno em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 500µg/kg 

R$ 180,00 

50 
Gama BHC (lindano) em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em 
geral ) atendendo o LQ de 0,3 µg/kg 

R$ 180,00 

51 Mirex em amostras sólidas ( lodo, composto orgânico, material dragado, resíduos em geral ) 
atendendo o LQ de 0,005 mg/kg  

R$ 190,00 

52 Ovos Viáveis de Helmintos em amostras solidas lodo, compostos orgânico, fertilizantes e resíduos 
em geral  

R$ 140,00 

53 
Poder Calorífico Superior em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico ,Fertilizante, Resíduo em 
geral)  

R$ 350,00 

54 Poder Calorífico Inferior em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico ,Fertilizante, Resíduo em 
geral)  

R$ 350,00 

55 Composição Elementar: C, H, O, N, S, Cl e F em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico 
,Fertilizante, Resíduo em geral)  

R$ 720,00 

56 Virús Entéricos em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico ,Fertilizante, Resíduo em geral)  R$ 350,00 
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57 Salmonella em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico ,Fertilizante, Resíduo em geral)  R$ 130,00 

58 Ponto de Fulgor em amostras sólidas ( Lodo, Composto Orgânico ,Fertilizante, Resíduo em geral)  R$ 145,00 

59 Fósforo Disponível em solo  R$ 50,00 

60 Fósforo Remanescente em solo R$ 50,00 

61 Saturação por Bases em solos R$ 60,00 

62 Acidez Trocável (Al) em solos R$ 60,00 

63 Acidez Potencial (Al+H) em solos R$ 60,00 

64 Acidez Não Trocável (H) em solos R$ 60,00 

65 THP Detectado em solos R$ 190,00 

Item LOTE  5: Ensaios em amostras de emissões atmosféricas  VALOR R$ 

1 Medição de Dioxina em emissões atmosféricas ( sem  a amostragem)  R$ 3.087,50 

2 Medição de Furano em emissões atmosféricas ( sem a amostragem) R$ 3.087,50 

Item LOTE  6: Ensaios em amostras da área de saúde/higiene ocupacional VALOR R$ 

1 Poeira Total em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 48,80 

2 Poeira Respirável em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 48,80 

3 
Poeira Respirável + Silica Cristalina  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo 
metodologia NIOSH 

R$ 107,40 

4 1,2-diclorobenzeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

5 1,4-diclorobenzeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

6 Acetona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

7 Acetonitrila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 98,65 

8 Benzeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

9 Tetracloreto de carbono  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

10 Clorofórmio  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

11 Ciclohexano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

12 Éter dietílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

13 Etilbenzeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 
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14 Diclorometano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

15 Metil Etil Cetona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

16 m-xileno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

17 n-hexano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

18 o-xileno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

19 Éter isopropílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

20 p-xileno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

21 Tetracloroetileno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

22 Tetrahidrofurano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

23 Tolueno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

24 Tricloroetileno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

25 1,1,2-tricloroetano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

26 1,2,3-tricloroproprano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

27 2-butoxietanol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

28 2-etoxietanol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

29 2-metoxietanol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

30 Acetato de 2-etoxietila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

31 Acetato de Etila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

32 Acetato de n-butila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

33 Álcool Isobutílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

34 Álcool Isopropílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

35 Álcool n-butílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

36 Álcool n-propílico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

37 Ciclohexanona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

38 Ciclohexeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

39 Clorobromometano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

40 Cumeno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 



 

 

 

 

 
Processo nº 663/2016 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SENAI-PR Nº 453/2016 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS 

SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL – CIC 

RETIFICAÇÃO II 

 

 

24 

 

 

 

41 Diacetona Álcool  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

42 Etanol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

43 Metil Isobutil Cetona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

44 n-Decano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

45 n-Heptano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

46 n-Nonano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

47 n-Octano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

48 n-Pentano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

49 n-Undecano  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

50 Ácido Acético  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 94,53 

51 Ácido Bromídrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

52 Ácido Clorídrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

53 Ácido Fluorídrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

54 Ácido Fosfórico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

55 Ácido Nítrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

56 Ácido Sulfúrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

57 Amônia em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 101,91 

58 Formaldeído  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 101,83 

59 Cianeto (sais)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 109,62 

60 MDI (Difenilmetano Diisocianato) R$ 217,70 

61 Glutaraldeído  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 120,59 

62 
2,4-TDI (2,4-tolueno diisocianato)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo 
metodologia NIOSH 

R$ 217,70 

63 2,6-TDI (2,6-tolueno diisocianato)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo 
metodologia NIOSH 

R$ 217,70 

64 Acrilonitrila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

65 Benzo(a)pireno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 144,33 

66 Cresol (o,m,p cresol)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 280,00 

67 Fenol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 114,33 
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68 
HDI (1,6- hexametileno diisocianato)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo 
metodologia NIOSH 

R$ 217,70 

69 Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA) R$ 385,59 

70 Hidroquinona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 179,81 

71 Naftaleno  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 144,33 

72 Benzina  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH 
R$ 129,33 

 

73 Diesel (Hidrocarbonetos do C10 a C28) R$ 179,33 

74 Gasolina (Hidrocarbonetos do C6 a C10) R$ 91,70 

75 Metanol  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

76 Querosene  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

77 Acrilato de Metila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 220,00 

78 Cloreto de Vinila  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 134,00 

79 Epicloridrina  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

80 
Hexano (outros isômeros)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia 
NIOSH 

R$ 84,75 

81 Isoforona  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 84,75 

82 Metil etil cetona (MEC)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 91,70 

83 Acetaldeído  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 98,65 

84 Dimetilformamida  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 230,00 

85 Trietilamina  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 270,00 

86 Ácido Cianídrico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 105,23 

87 Ácido Fórmico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 97,82 

88 Ácido Oxálico  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 105,23 

89 Dietanolamina (DEA)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 350,00 

90 Monoetanolamina (MEA ou 2-aminoetanol)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo 
metodologia NIOSH 

R$ 250,00 

91 Trietanolamina (TEA)  em amostras de Saude/Higiene Ocupacional segundo metodologia NIOSH R$ 250,00 

92 Acenafteno  R$ 146,50  

93 Acenaftileno  R$ 125,00  

94 4,4-Metilenodifenil isocianato  R$ 175,40  
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95 1,3-Butadieno  R$ 167,33  

96 1-Metóxi 2-propanol  R$ 76,07  

97 2-cianoacrilato de metila  R$ 351,09  

98 2,4 D  R$ 354,28  

99 2-N-Dibutilaminoetanol  R$ 70,00  

100 Acetato de 2-metoxietila  R$ 70,00  

101 Acetato de Isopentila  R$ 76,07  

102 Acetato de Isopropila  R$ 107,38  

103 Acetato de Metila  R$ 109,05  

104 Acrilato de n-butila  R$ 236,16  

105 Ácido Acrílico  R$ 259,05  

106 Ácido Bórico  R$ 65,35  

107 Alcatrão de Hulha  R$ 302,65  

108 Aldrin  R$ 504,00  

109 Algodão Bruto  R$ 40,00  

110 Amido  R$ 40,00  

111 Anidrido Acético  R$ 277,43  

112 Anidrido Ftálico  R$ 294,72  

123 Anidrido Maléico  R$ 265,31  

114 Antraceno  R$ 130,34  

115 Asbesto  R$ 775,52  

116 Asfalto  R$ 169,98  

117 Bactérias – Quantitativo  R$ 62,75  

118 Bactérias - Quantitativo + Qualitativo  R$ 100,00  

119 Benzo (a) antraceno  R$ 130,34  

120 Benzo (b) fluoranteno  R$ 130,34  

121 Benzo (g,h,i) perileno  R$ 130,34  

122 Benzo (k) fluoranteno  R$ 130,34  

123 Bifenil  R$ 167,66  

124 Bisfenol  R$ 300,82  
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125 Borato  R$ 65,35  

126 Bromazepam  R$ 172,00  

127 Brometo de Hidrogênio  R$ 110,00  

128 Bromo  R$ 120,70  

129 Butano  R$ 162,34  

130 Butil Glicol  R$ 98,00  

131 Caolim  R$ 40,00  

132 Captan  R$ 347,60  

133 Carvão, poeiras - Antracito  R$ 40,00  

134 Carvão, poeiras - Betuminoso ou Lignito  R$ 40,00  

135 Ciclohexilamina  R$ 251,36  

136 Ciclopentano  R$ 191,44  

137 Cimento Portland  R$ 40,00  

138 Cloro  R$ 115,14  

139 Clorodifluormetano (Freon 22)  R$ 280,59  

140 Clonazepam  R$ 172,00  

141 Contagem de Fibras  R$ 145,00  

142 Contagem de Fungos  R$ 91,35  

143 Criseno  R$ 130,34  

144 Cromo Hexavalente  R$ 113,45  

145 Dibenzo (a,h) antraceno  R$ 130,34  

146 Diclorodifluormetano (Freon 12)  R$ 280,59  

147 Diclorvos  R$ 420,90  

148 Dietilamina  R$ 240,31  

149 Dietileno glicol  R$ 206,80  

150 Dióxido de Enxofre  R$ 118,14  

151 Dióxido de Nitrogênio e Óxido Nítrico  R$ 180,35  

152 Dióxido de Titânio  R$ 65,34 

153 Dióxido de Carbono  R$ 146,34  

154 Endrin  R$ 337,50  
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155 Enflurano  R$ 160,00  

156 Estearatos  R$ 44,19  

157 Éter Fenílico  R$ 216,60  

158 Éter Metílico de dipropilenoglicol  R$ 287,00  

159 Éter Monobutílico de dietileno glicol  R$ 70,00  

160 Etileno Diamina  R$ 300,65  

161 Etileno Glicol  R$ 191,63  

162 Farinha (poeiras)  R$ 40,00  

163 Fenantreno  R$ 102,50  

164 Fibras de Vidro filamento contínuo  R$ 40,00  

165 Flunitrazepam  R$ 170,00  

166 Fluoreno  R$ 133,00  

167 Fluoreto  R$ 120,55  

168 Ftalato de di(2-etilhexila)  R$ 110,00  

169 Indeno (1,2,3-cd) pireno  R$ 133,00  

170 Nafta VM&P  R$ 189,38  

171 Nafta - Solvente de Borracha - C5 a C8  R$ 111,96  

172 Nafta - Nafta de Petróleo - C6 a C8  R$ 90,07  

173 Nafta - Espírito Mineral - C9 a C12  R$ 178,31  

174 Nafta - Solvente Stoddard ou Aguarrás - C9 a C12  R$ 111,96  

175 Nafta - Coal tar nafta C8 a C10  R$ 111,96  

176 Negro de Fumo  R$ 48,20  

177 Óleo mineral  R$ 115,00  

178 Peróxido de Hidrogênio  R$ 122,50  

179 Sulfeto de Hidrogênio  R$ 122,14  

180 Tridecano  R$ 98,00  

181 Metil Mercaptana  R$ 248,75  

Item LOTE  7: Ensaios para certificação de colchões acreditados junto CGCRE/INMETRO VALOR R$ 

1 

Avaliação da embalagem, rotulagem, colagem e análise dimensional, avaliação da colagem e 
análise visual em colchões de espuma e colchões composto, em atendimento a  Portaria INMETRO  
79, de 3 de fevereiro de 2011 e a Portaria INMETRO 349, de 09 de julho de 2015 e acreditado junto 
a CGCRE/INMETRO 

R$ 103,00 
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2 
Ensaio têxteis (Resistencia, Alongamento, Esgarçamento na costura e nº de fios por unidade de 
comprimento) de acordo com Norma ABNT NBR 13579-parte 2:2011 e acreditado junto a 
CGCRE/INMETRO 

R$ 430,00 
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ANEXO II 

 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS  

 

ÀO 

INSTITUTO SENAI TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE E QUÍMICA 

 

A Empresa/Profissional ____________________________________ com sede e foro na ____________ 

(endereço completo) da cidade de ___________ Estado ___ por seu representante Sr.(a)___________ (cargo) 

___________________, que a esta subscreve, vem solicitar seu credenciamento para Prestação abaixo dos 

Serviços de Ensaios para o Laboratório Ambiental – Senai CIC. 

 

a) (     ) Ensaios em amostras líquidas ambientais acreditados junto ao CGCRE/INMETRO; 

b) (     ) Ensaios em amostras líquidas ambientais; 

c) (     ) Ensaios em amostras sólidas ambientais acreditados junto CGCRE/INMETRO; 

d) (     ) Ensaios em amostras sólidas ambientais; 

e) (     ) Ensaios em amostras de emissões atmosféricas; 

f) (     ) Ensaios em amostras de área de saúde/higiene ocupacional e 

g) (     ) Ensaios para certificação de colchões acreditados junto ao CGCRE/INMETRO. 

 

 Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Regulamento de Credenciamento De 

Laboratórios para prestação de serviços de ensaios para o Laboratório Ambiental – Senai CIC. 

Entrego em anexo os documentos e informações exigidos para esse credenciamento. 

Contatos: 

Telefone Fixo: _____________________ 

Telefone Celular: ___________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

(local),                                     de                       de 2016. 

_______________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF, NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL 

OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref.: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS – REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS SERVIÇOS DO 

LABORATÓRIO AMBIENTAL – SENAI CIC. 

A Empresa/Profissional ________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º ________________, 

Inscrição Estadual n.º ____________________, propõe a essa entidade o credenciamento para PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO AMBIENTAL – SENAI 

CIC. 

 

DECLARAMOS QUE: 

I) nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com  encargos sociais, seguros, taxas, tributos e 

contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita 

execução do objeto do credenciamento; 

II) que os preços contratados são justos e certos, podendo sofrer reajuste apenas nas hipóteses e condições 

previstas no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos; 

III) estamos cientes e de acordo que os pagamentos pelos serviços prestados serão resultantes do valor constante 

Anexo I deste regulamento de credenciamento, deduzidos os encargos legais nele previstos. 

IV) examinamos cuidadosamente o Regulamento do Credenciamento e seus anexos e nos inteiramos de todos os 

seus detalhes e com eles concordamos, bem como, todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Regulamento do Credenciamento 

e a elas, desde já nos submetemos. 

V) que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos originais. 

 

___________________, _____ de ______________ de ______. 

 

 

Assinatura do Profissional ou Representante Legal da Empresa 

CPF:____________________________________________ 

Nome legível: _____________________________________ 
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ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 453/2016 
PROCESSO Nº 663/2016 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/XX 
 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE, o SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, inscrito no CNPJ sob n.º __________________, com sede em 

____________ Paraná, sito à Rua (endereço completo), e, de outro, como CONTRATADA, 

______________________, inscrita no CNPJ/CPF nº. ____________________, com sede na Rua/Cidade/Estado 

_____________________________________, todos por seus representantes legais ao final assinados, têm justo 

e acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

I) O objeto do presente contrato refere-se à Prestação de Serviços Laboratoriais, Prestação de Serviços 

para Realização de Ensaios para os serviços do laboratório ambiental – SENAI CIC. 

 

a) Ensaios em amostras líquidas ambientais acreditados junto ao CGCRE/INMETRO 

b) Ensaios em amostras líquidas ambientais; 

c) Ensaios em amostras sólidas ambientais acreditados junto CGCRE/INMETRO; 

d) Ensaios em amostras sólidas ambientais; 

e) Ensaios em amostras de emissões atmosféricas; 

f) Ensaios em amostras de área de saúde/higiene ocupacional e 

g) Ensaios para certificação de colchões acreditados junto ao CGCRE/INMETRO. 

 

II) É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº 453/2016 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

I) O presente contrato, no que diz respeito a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos Diretores 

Superintendente e Regional do SENAI/PR, no Processo Interno nº 663/2016 consoante documentação 

integrante do presente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

São obrigações da CREDENCIADA 

I) Atender aos clientes do SENAI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento; 
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II) Além do Termo de Credenciamento, será emitido pedido de compra pelo Sistema WBC, sendo que o serviço 

deverá ser realizado somente APÓS a emissão do referido pedido, o qual deverá ser aceito pela credenciada. 

Sem o aceite deste pedido, não poderá ser promovido o serviço e, tampouco, o trâmite de pagamento previsto 

neste regulamento. 

III) Prestação de serviços laboratoriais para realização de ensaios, descritos no termo de credenciamento, cuja 

análise será promovida nas dependências da credenciada, conforme necessidade de demanda indicada pelo 

SENAI/PR.  

IV) Deverá o CREDENCIADO ter em suas instalações, condições de acesso à internet (computador e impressora 

colorida) e rede. 

V) A empresa CREDENCIADA deverá aceitar a realização de auditoria aleatória em suas Unidades, a ser 

realizada através de técnicos do SENAI/PR; 

VI) Entregar ao SENAI/PR, na pessoa do Gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no máximo 5 (cinco) 

dias úteis após a relação do evento ou serviço: 

a) Relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, valor, entre outras 

informações relativas à natureza dos serviços antes de emitir a Nota Fiscal / Fatura, a qual só deverá ser 

emitida após o SENAI-PR ter aprovado expressamente o valor cobrado pelo serviço; 

VII) Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SENAI geradora do serviço, com o respectivo CNPJ, nos 

termos da IN RFB 971/2009, especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados 

conforme os dados constantes no Termo de Credenciamento e indicando os serviços realizados 

pormenorizadamente. 

VIII) Quando pessoa jurídica, anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e 

INSS (CND) e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime CLT que prestem serviços ao 

SENAI-PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como as 

respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ser preenchida por as seguintes informações: 

a) Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 148 da 

IN/MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 

b) Especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

c) Número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

d) Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

e) Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de 

poupança. 

IX) A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

X) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as demais 

despesas de materiais e serviços necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 
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XI) Comunicar ao Gestor do SENAI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse 

credenciamento. 

XII) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa 

técnica, norma e legislação. 

XIII) Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

XIV) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

XV) Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo SENAI PR. 

XVI) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

XVII) Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção 

do sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

XVIII) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de 

interesse do SENAI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, bem 

como dos materiais didáticos produzidos para os cursos. 

XIX) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SENAI-PR, cujas reclamações se 

obriga a atender. 

 

São obrigações da OBRIGAÇÕES DO SENAI-PR 

I) Nomear um Gestor para esse Credenciamento que será o responsável pelo relacionamento e informações 

entre as partes. 

II) Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo I deste regulamento, em 

até 30 (trinta) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da despesa reclamada 

pelo credenciado, relatório identificando os procedimentos realizados e apresentação das cópias e guias de 

recolhimento do FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que 

porventura prestem serviços ao SENAI/PR, bem como o comprovante de seus prestadores de serviços e das 

respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ainda estar de acordo com o Termo de 

Credenciamento. 

III) Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

IV) Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.  

V) Realizar a coleta do material para exame, disponibilizados pelo CREDENCIADO. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
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I) O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de ________ (dias/meses), podendo, 

mediante acordo entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I) Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme tabela de 

preços constante do Anexo I do edital 453/2016.  

 

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 

I) A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a defesa prévia, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema 

FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três 

últimos meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do 

Termo de Credenciamento, ensejando, a critério do SENAI/PR, a rescisão do ajuste. 

b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual 

total ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da 

importância apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SENAI/PR, a rescisão do 

ajuste. 

II) A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

III) Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a 

partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a 

critério do SENAI-PR. 

IV) Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

V) As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO e DESCREDENCIAMENTO 

I) O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) dias 

corridos de antecedência. 

II) O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 8 do 

Regulamento nº 453/16. 

III) O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 7 do Regulamento nº 453/2016. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

I) Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA 

responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SENAI/PR. 

II) O SENAI/PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, 

trabalhista, previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

III) A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO 

I) As partes designam, neste ato, o Sr(a). XXXXXXXXXXXX do SENAI/PR para atuar na condição de gestor do 

CREDENCIAMENTO, respectivamente, que se tornam responsáveis por acompanhar a execução do objeto 

deste contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

I) As partes elegem o Foro de Curitiba – Paraná, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato. 

 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o presente em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

Curitiba, xx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 

CONTRATANTE : 

(nome e cargo do gestor) 

CREDENCIADA: 

(nome e cargo) 

TESTEMUNHAS: 

Nome: CPF: Nome: CPF: 


