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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N° 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0323/2020 

MODALIDADE/TIPO: Carta Convite, menor preço global 

DATA DE ABERTURA: 22/01/2021 

HORA DA ABERTURA: 09:00 h (nove horas) 

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Sede do SENAR/AR-PI, localizada na Rua Sete de 

Setembro, n° 150, Bairro Centro, Teresina – PI.  

Telefone: (86)3221-6666 – E-mail: cpl@senarpiaui.org.br 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

ESTADO DO PIAUÍ, criado pela Lei n° 8.315/1991 e regulamentado pelo Decreto n° 566/1992, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 04.191.107/0001-15, com sede à Rua Sete 

de Setembro, n° 150, Bairro Centro, Teresina – PI, vem , por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, designados pela Portaria n° 04 de 27 de julho de 2020, tornar público para conhecimento 

dos interessados que fará realizar a presente licitação, na modalidade CARTA CONVITE, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será processado e julgado segundo as disposições deste Edital e 

seus anexos, bem como o previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

Compõe o presente Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo da Proposta de Preços; 

Anexo IV – Modelo de Declaração que não Emprega Menor; 

Anexo V – Declaração de Autenticidade e Veracidade; 

Anexo VI - Declaração ME/EPP; 

Anexo VII - Minuta do Contrato; 

Anexo VIII – Recibo de Retirada do Edital por e-mail. 
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1 – DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente utilizados 

internamente e nas ações do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ – SENAR/AR-PI, de acordo com as especificações 

contidas nesse edital, principalmente no Anexo I (Termo De Referência); 

1.2. O serviço deverá atender as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, parte 

integrante e inseparável deste Edital, bem como atender às exigências de qualidade, observados os 

padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se o 

proponente, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

2 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos relativos ao 

SENAR AR/PI, conforme dotação orçamentária abaixo: 

 

RECURSOS PRÓPRIOS 

CHAVE CONTA 

3.1.1.01.01 Contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional 

3.1.1.01.01.002 Lei 8.315 (via rfb) 

3.1.1.01.01.003 Radi 

3.1.1.01.01.004 Contribuição sindical sobre propriedade rural 

3.1.1.01.01.005 Refis 

3.1.1.01.01.007 Contribuição suplementar 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Podem participar desta licitação as empresas que foram regularmente convidadas e outras 

empresas que atuem no ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto e que atendam aos 

requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação de habilitação. A empresa que tiver conhecimento do presente certame, inclusive 

pelo site www.senarpiaui.org.br e queira participar, poderá retirar o Edital junto a Comissão 

Permanente de Licitação, mediante a entrega do formulário contido no Anexo VIII, com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da proposta. 

3.2. A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes 

dos termos, condições e anexos deste Edital, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de 

seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório ou durante a execução do 

contrato. 

3.3. Somente pode participar desta licitação, empresa que explore ramo de atividade compatível com 

o objeto deste certame, legalmente constituída e estabelecida há mais de 01 (um) ano, que atenda a 

todas às exigências constantes neste Edital e seus anexos e que satisfaçam às exigências abaixo 

estabelecidas: 

http://www.senarce.org.br/
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a) Estejam constituídas no Brasil de acordo com as leis brasileiras. Em se tratando de empresas ou 

sociedades estrangeiras em funcionamento no país, que apresente o ato de registro ou o decreto 

de autorização para funcionamento; 

b) Não possuam sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participando de mais de 

uma empresa especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas 

(empresas), poderá participar do certame. 

3.4. Não podem participar desta licitação nem contratar com o SENAR-AR/PI: 

I. Empregado ou dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente 

vinculadas; 

II. Não será admitida a participação de empresas que detenham em seus quadros societários 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, do presidente ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Administrativo e do 

Conselho Fiscal, bem como de dirigentes de entidades civis ou sindicais, patronais ou de 

empregados, vinculadas ao SENAR-AR/PI, em razão de que tal prática possibilita o 

surgimento de conflito de interesses. 

III. Não será admitida a participação de titular ou representante, de empresa ou entidade 

licitante, que seja parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo 

grau, de membro da Comissão Permanente de Licitação ou de empregado do SENAR-AR/PI. 

IV. Não pode participar do presente certame empresa suspensa de participar de licitação e 

impedida de contratar com o SENAR-AR/PI, durante o prazo da sanção aplicada. 

3.5. À Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será aplicado o tratamento 

diferenciado estipulado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exclusivamente 

no que se refere ao art. 43, 44 e 45 da referida lei. 

3.6. A licitante arcará com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de sua proposta, 

sendo que o SENAR-AR/PI não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O representante da Licitante presente à sessão para processamento da presente licitação, caso 

queira manifestar-se em nome da licitante, deverá identificar-se: 

I. – SE RESPONSÁVEL LEGAL (Sócio ou Proprietário): 

• Cópia simples do documento oficial de identificação, que contenha foto e CPF; 

• Cópia Simples do Cartão de CNPJ; 

• Cópia Simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado no órgão competente previsto em 

Lei, conforme o caso, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura.  

II. – SE CREDENCIADO OU PROCURADOR (REPRESENTANTE): 

• Cópia simples do documento oficial de identificação que contenha foto; 

• Cópia Simples do Cartão de CNPJ; 

• PROCURAÇÃO (Pública ou Particular com firma reconhecida) ou CARTA DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO II, CONTENDO PODERES ESPECÍFICOS PARA 

FORMULAR LANCES, negociar preço, assumir compromissos, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A CARTA DE 
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CREDENCIAMENTO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADA E RECONHECIDA 

FIRMA EM CARTÓRIO. 

• Cópia simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado no órgão competente previsto em 

Lei, conforme o caso, onde se possa identificar o ADMINISTRADOR outorgante da 

Procuração. 

4.2. O licitante que se enquadrar na condição de ME ou EPP, caso tenha intenção de se beneficiar do 

tratamento diferenciado (art. 43, 44 e 45), na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06, de 

14 de dezembro de 2006, deve apresentar, no momento do credenciamento, declaração impressa, 

conforme modelo constante no ANEXO VI, devidamente assinada pelo representante legal. A não 

apresentação da declaração importará na renúncia/decadência ao tratamento diferenciado 

preconizado na referida lei. 

4.3. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

levando ainda a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes. 

4.4. A licitante que não se credenciar fica impedida de impugnar os documentos dos concorrentes e 

de declarar a intenção de interpor recurso. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta 

escrita, da mesma forma para quem apenas enviar seus envelopes. 

4.5. Após a convocação para credenciamento do representante da licitante, não será aceita a entrega 

ou complementação dos documentos necessários ao ato de credenciamento. 

4.6. Para fins de CREDENCIAMENTO, fica assegurado a licitante a qualquer tempo, mediante 

juntada dos documentos previstos, a indicação ou substituição do seu representante junto ao 

processo. 

4.7. A DOCUMENTAÇÃO ACIMA SERÁ APRESENTADA EM SEPARADO DOS ENVELOPES 

QUE CONTÊM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

5 – DOS ENVELOPES E SUA APRESENTAÇÃO 

5.1. No dia, hora e local determinados, deverão ser apresentados, em 02 (dois) envelopes distintos, 

devidamente lacrados e rubricados no fecho, a documentação e proposta de preços, assim 

distinguidos: 

 

AO SENAR/AR-PI 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Sete de Setembro, nº 150, Bairro Centro/Norte, CEP: 64.000-210, Teresina – PI. 

CARTA CONVITE N° 001/2021 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 
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AO SENAR/AR-PI 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Sete de Setembro, nº 150, Bairro Centro/Norte, CEP: 64.000-210, Teresina – PI. 

CARTA CONVITE N° 001/2021 

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

5.2. Para o caso de a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de 

documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 

procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o 

andamento do processo. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01) 

6.1. Para que sejam habilitadas na licitação, as licitantes deverão apresentar a documentação, com 

todas as folhas rubricadas pelo representante legal e numeradas em ordem sequencial crescente, 

com prazo de validade vigente na data de abertura dos envelopes; 

6.2. As documentações referentes à habilitação devem estar legíveis, sem emendas ou rasuras, sob 

pena de desclassificação da licitante; 

6.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a comissão de 

licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante a 

consulta nos seguintes cadastros: 

6.3.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

6.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

6.3.3. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União; 

6.3.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também será realizada 

em nome de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

6.3.4.1. Constatada a existência de sanção, o Presidente da Comissão de Licitação reputará a licitante 

inabilitada, por falta de condição de participação. 

6.4. O envelope contendo os documentos referente à habilitação deverão conter os seguintes 

documentos: 

6.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.4.1.1. Cópia da Cédula de Identidade do(s) sócio(s) administrador(es) devidamente autenticada 

em Cartório competente; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.4.1.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante; 

6.4.1.3. Cópia do contrato social e aditivos, se houver devidamente registrado na Junta Comercial da 

sede da licitante, em se tratando de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada e, no caso 

de Sociedade por Ações, estatuto acompanhando da ata da assembleia de última eleição da diretoria 

e ata de posse dos administradores regularmente arquivada; 

6.4.1.3.1. No caso de aditivo feito consolidação dos atos constitutivos da empresa, apresentar 

somente o último ato devidamente registrado na Junta Comercial. 

6.4.1.4. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da 

apresentação dos demais documentos exigidos no item 8.4.1 e seus subitens. 

6.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.4.2.1. Pelo menos 01(um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, e em nome 

da licitante, constando informações de que executa ou tenha executado satisfatoriamente as 

exigências contratuais. 

6.4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.4.3.2. Provas de regularidade fiscal vigentes perante a Fazenda Pública Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os critérios tributários 

federais e à Dívida Ativa da União(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

6.4.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.4.3.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 

domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.4.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante; 

6.4.3.6. Prova de regularidade para com a Fazendo Municipal do domicilio da licitante; 

6.4.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943(Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT). 

6.4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações financeiras contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, assinado pelo representante legal da 

empresa e por contador devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.4.4.1.1. Empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar impressão/cópia 

autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade, bem como do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento, assinado pelo representante legal da empresa e por contador devidamente 

inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 
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6.4.4.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório distribuidor 

de falência da sede da licitante, dentro do prazo de validade ou com data de expedição não superior 

a 60 (sessenta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento. 

6.4.4.3. Declaração a ser apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte que se 

enquadra nas condições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumprem os 

requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando aptas a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecidos pela aquela Lei (Anexo III). 

6.4.5. OUTROS DOCUMENTOS 

6.4.5.1. Declaração em papel timbrado da licitante, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos, 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988, em papel timbrado da licitante, conforme modelo no Anexo IV. 

6.4.5.2 – Declaração em papel timbrado da licitante, com carimbo do representante legal da empresa, 

de que não possui entre sócios conselheiro, dirigente ou funcionário do SENAR/AR-PI; 

6.4.5.3 – Declaração em papel timbrado da licitante, com carimbo do representante legal da empresa, 

de inexistência de fato impeditivo a habilitação; 

6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

6.5.1. Os documentos solicitados que forem emitidos pela internet não precisam de autenticação em 

cartório, pois sua autenticidade será conferida via internet. 

6.5.2. A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação ou apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital será inabilitada. 

6.5.3. É vedada a substituição de qualquer documento exigido neste Edital por protocolos de entrega 

ou solicitações de documentos. 

6.5.4. As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o certame e execução 

contratual, sob pena de rescisão contratual. 

6.5.5. Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação deverão estar ou em nome da 

matriz ou da filial, dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles documentos que, por sua 

natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE 02) 

7.1. A proposta deve ser apresentada em papel de formato A4, contendo o timbre da licitante ou, se 

não timbrado, contendo o carimbo de seu CNPJ, em 01 (uma) via, impressa, em linguagem clara, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, indicando no preâmbulo, a razão social da proponente, 

número do CNPJ, endereço completo, telefone, e, se houver, endereço eletrônico (e-mail) para 

contato, assinada pelo responsável/representante legal (Anexo III). 

7.2. A Proposta de Preços deve obrigatoriamente conter: 

a) especificação completa do objeto atendendo as exigências constantes no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital; 

b) preço unitário (R$) e total (R$), em moeda nacional, em algarismo ou por extenso, com 02 (dois) 

algarismos após a vírgula, prevalecendo o preço por extenso, em caso de divergência; 

c) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos a contar da sua apresentação. Caso 

seja omissa sua validade, será considerada validada para o prazo assinalado; 

d) declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita estão incluídos todos os custos 
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diretos e indiretos, tributos incidentes, frete, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

edital e seus anexos, em caso de omissão será considerado declarado. 

7.3. Após apresentação da Proposta de Preços, não cabe desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 

7.4. A Proposta de Preços, ainda que desclassificada, será juntada ao processo administrativo, dele 

fazendo parte integrante. 

7.5. Não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento do objeto, bem como de 

dificuldades técnicas não previstas. A CPL poderá suprir erros de soma da proposta, em sessão 

pública, desde que não acarrete qualquer prejuízo aos demais interessados. 

7.6. A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta ou declaração poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido 

devidamente credenciado. 

7.7. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que:  

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, apresentem 

irregularidades insanáveis, contenham vícios ou ilegalidades, não cotem preço para TODOS 

OS ITENS que compõe o(s) respectivo(s) lote(s) e não apresentem as especificações técnicas 

exigidas pelo Termo de Referência. 

b) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado ou com preços 

comprovadamente inexequíveis, conforme Anexo I deste Edital.  

c) Serão consideradas de preços excessivos as propostas que apresentarem valor anual superior 

ao estimado, conforme Termo de Referência.  

d) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento.  

e) Contenham alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus 

anexos.  

 

8– DOS PROCEDIMENTOS GERAIS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a CPL dará início à sessão pública 

desta licitação com o credenciamento dos representantes legais e, em seguida, o recebimento dos 

envelopes, oportunidade em que, cumpridas as prescrições legais, passará à fase de habilitação com 

a abertura do ENVELOPE II – contendo a documentação de habilitação. 

8.2. Caso a CPL julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos de 

habilitação, diligenciar no sentido de apurar informações prestadas ou outros assuntos pertinentes 

ao objeto desta licitação. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da 

diligência. 

8.3. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que 

ela se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 

8.4. Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, de conformidade com 

este instrumento convocatório e seus itens e subitens. 

8.5. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela CPL. 

8.6. Havendo a concordância da CPL e de todos os proponentes, bem como não havendo a 
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interposição de recursos da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura do 

ENVELOPE I - contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados. 

8.7. Abertas as Propostas de Preços, a CPL examinará as especificações do serviço ofertado 

confrontando-as com as especificações contidas no Anexo I – Especificações do Objeto. 

8.8. Após a conferência da documentação, do seu exame e do desenrolar de todos os atos, será 

lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pela CPL e pelos licitantes presentes que 

desejarem. 

8.9. O resultado da Licitação será divulgado, caso não haja a interposição de recursos, ou se houver, 

depois de apreciados e julgados. 

8.10. Realizado o julgamento, será encaminhado o processo para a Assessoria Jurídica para emissão 

de parecer e, após, a autoridade superior para homologação do resultado e adjudicação ao vencedor, 

juntamente com a proposta e seus anexos. 

8.11. É facultado a CPL inverter o procedimento, abrindo primeiro o envelope nº 02 – proposta de 

preços, e só então abrindo o envelope nº 01 – documentação de habilitação. 

8.12. Por conta das restrições do atual cenário pandêmico e seguindo orientações governamentais 

competentes, cada licitante somente poderá enviar apenas uma única pessoa para participar do 

certame, devendo necessariamente vir munida de sua máscara de uso pessoal e seguindo todas as 

orientações comportamentais e de higiene necessárias para que se evite a proliferação de vírus no 

ambiente.  

8.13. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, tampouco permitido quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas. 

8.14. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no ENVELOPE Nº 01, 

ou os apresentar em desacordo com o estabelecido nesta Carta-Convite ou com irregularidades, será 

inabilitado, não se admitindo complementação posterior à sessão, ressalvados os casos previstos na 

Lei Complementar nº 123/2006. 

8.15. A CPL mesmo após a fase de recursos, não devolve documentação ou envelopes, mesmo que 

não tenham sido abertos. 

8.16. Será considerada vencedora aquela empresa licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

9– DA IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

9.1. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital devem ser encaminhadas até 02 

(dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de correspondência 

em papel timbrado da empresa pretensamente licitante, dirigida à CPL, na sede do SENAR-AR/PI 

ou pelo e-mail: cpl@senarpiaui.org.br. 

9.2. Qualquer impugnação a este instrumento só pode ser feita em até 02 (dois) dias úteis anteriores 

à data fixada para a abertura da presente Licitação. Não impugnado o ato convocatório, preclui toda 

a matéria nele constante. 

9.3. O prazo para impugnação terminará sempre às 17:00 horas do último dia previsto, tendo em 

vista o horário de funcionamento do SENAR-AR/PI. 

9.4. Não serão reconhecidas as impugnações cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente para responder pela empresa. 

mailto:cpl@senarpiaui.org.br.
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9.5. Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, seus vícios serão sanados e nova data será 

designada para a realização do certame. 

9.6. Caso algum licitante realize impetração de recurso administrativo, contra decisão da fase de 

proposta ou habilitação deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de 

decair tal direito, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se 

quiserem, em igual número de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela CPL ao vencedor. 

9.8. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

9.9. A CPL procederá à análise do(s) recurso(s) interposto(s), podendo ou não reconsiderar sua 

decisão. Em seguida, o(s) mesmo(s) será(ão) submetido(s) ao Sr. Superintendente do SENAR-AR/PI, 

devidamente instruído(s), que decidirá em até 10 (dez) dias úteis contados da data final de sua 

interposição. 

9.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos legais. 

9.11. Os recursos terão efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.12. A CPL franqueará aos interessados, desde a data de início do prazo para interposição de 

recursos até o seu término, vista ao processo de licitação na sede do SENAR-AR/PI, em dias úteis, 

no horário de funcionamento da instituição. 

9.13. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação e adjudicação do objeto 

da licitação ao licitante vencedor. 

9.14. Em seguida, o adjudicatário será notificado para assinatura do Contrato. 

 

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

10.1. O SENAR-AR/PI, por despacho do Presidente do Conselho Administrativo, observadas as 

razões de conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá anular ou revogar a 

qualquer momento a presente licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do 

Contrato, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

 

11 – DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Todas as condições referentes a prazos de entrega, pagamento, obrigações, estão dispostas na 

Minuta do Contrato – ANEXO VII, parte integrante deste edital. 

11.2. Para instruir a formalização do contrato ou instrumento equivalente, o fornecedor deve 

providenciar e encaminhar ao SENAR-AR/PI, certidões negativas de débitos para com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), CNDT e certidões negativas de tributos e contribuições 

federais, estaduais e municipais, sob pena de a contratação não se concretizar. 

11.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação estiverem dentro do prazo de 

validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

11.4. O fornecedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos da data da convocação, comparecer 

ao SENAR- AR/PI para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente. 
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11.5. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, faz parte do Contrato que 

vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta 

de Preços, na Documentação de Habilitação e no Pedido de Fornecimento da licitante vencedora. 

11.6. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à 

empresa Licitante as penalidades previstas neste edital. 

11.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os complementos 

ou acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato atualizado. 

 

12– DAS PENALIDADES 

12.1. Os proponentes participantes desta licitação e principalmente o proponente vencedor, sujeitar-

se-ão às penalidades previstas nos artigos 31 e 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. 

12.2. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, a exclusivo critério do SENAR-AR/ PI: 

a) Perda do direito à contratação; 

b) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/PI pelo prazo de 02 (dois) anos; 

12.3. Havendo o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, bem como 

o fornecimento de produtos de baixa qualidade, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades, a exclusivo critério do SENAR-AR/ PI: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 

c) Rescisão unilateral do contrato pelo SENAR-AR/ PI; 

d) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR/AR-PI pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.4. Havendo a aplicação de multa, em qualquer dos casos, será descontada sobre o valor total da 

nota fiscal/fatura no ato do pagamento. Não havendo valores a serem pagos, a multa deverá ser 

depositada em nome do SENAR-AR/PI em conta corrente a ser posteriormente indicada. 

 

13 – DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

13.1. A critério da CPL, todas as decisões referentes a esta licitação poderão ser divulgadas conforme 

a seguir: 

I. nas reuniões de abertura de ENVELOPES. 

II. no site do SENAR – AR/PI (www.senarpiaui.org.br) 

III. por qualquer outro meio formal que permita a comprovação inequívoca do recebimento da 

comunicação pelas licitantes. 

 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela CPL, com aplicação das disposições previstas no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, que determinará sempre o prosseguimento do 

certame quando as questões que tiverem sido objeto de esclarecimento não configurarem prejuízo 
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para o SENAR-AR/PI e as licitantes. 

14.2. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do 

SENAR AR/PI. 

14.3. Pode a CPL no interesse da Administração, durante a realização da sessão de abertura, relevar 

omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da 

licitação e que possam ser sanadas, no prazo determinado pela CPL, e ainda que não infrinjam o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

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

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, salvo comunicação contrária. 

14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no SENAR-

AR/PI. 

14.6. Em caso de todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a CPL deverá reiniciar todo procedimento licitatório; 

14.7. Fica eleito o Foro da Comarca de TERESINA, Capital do Estado do Piauí, para dirimir 

quaisquer questões oriundas da interpretação deste instrumento convocatório. 

 

Teresina, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

Nelson Estevam de Andrade Junior 

Presidente da CPL 

 

Karinne Silva do Nascimento 

Membro CPL 

 

 

 

 

Hylton Eloy Ferreira 

Membro da CPL 

 

Diego da Paz Carvalho 

Superintendente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DEPARTAMENTO: Gerência Administrativa e Financeira 

 

1- OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente 

utilizados internamente e nas ações do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

– ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ – SENAR/AR-PI, de acordo com as 

especificações contidas nesse edital, principalmente no Anexo I (Termo De Referência). 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Viabilização do desenvolvimento dos trabalhos realizados por colaboradores 

(funcionários/instrutores/mobilizados/consultores) do SENAR/AR-PI nas suas atividades 

internas e externas, ocorridas durante a execução de treinamentos, cursos, programas, projetos 

e eventos nos quais o SENAR/AR-PI participe. 

2.2. Por não haver, no presente momento, nenhum contrato ou instrumento equivalente de 

fornecimento de materiais de expediente. 

 

3 - DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor total estimado para a licitação é de R$ 158.613,63 (cento e cinquenta e oito mil e 

seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos) estipulado após pesquisa de mercado.  

3.2. Abaixo seguem os valores máximos estimados para a contratação por itens: 

 

Item Quant. Und. Descrição do Material 

MÉDIA DE 

VALORES 
   

  
 Média Vr. Unit. Vr. Total  

1 10 UND AGENDA PERMANENTE  R$                   32,50   R$        325,00   

2 2 CX 
ALFINETE PRA MAPA N º 

03 
 R$                     5,46   R$         10,93   

3 205 UND 
APAGADOR P/ QUADRO 

BRANCO 
 R$                     7,56   R$     1.550,48   

4 970 UND APONTADOR METAL  R$                     2,28   R$     2.214,83   

5 5 UND 
BANDEJA PARA 

CORRESPONDÊNCIA COM 
 R$                   80,68   R$        403,42   
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TRÊS COMPARTIMENTOS 

TRANSPARENTE 

6 50 ROLO 
BARBANTE SISAL, FIO 2 

MM (300 MT) 
 R$                   10,05   R$        502,50   

7 2 UND BATERIA ALKALINA 9W  R$                   18,41   R$         36,83   

8 50 UND 
BLOCO DE ANOTAÇÕES, 

SEM PAUTA, 142 X 198 MM 
 R$                     3,93   R$        196,67   

9 14 UND 

BOBINA PARA RELÓGIO 

DE PONTO (PARA USO EM 

ECF - 57 MM X 22 M KPH) 

 R$                     4,26   R$         59,64   

10 750 UND 
BORRACHA ESCOLAR 

BRANCA 
 R$                     1,68   R$     1.260,00   

11 170 UND 
BORRACHA PONTEIRA 

BRANCA 
 R$                     0,23   R$         39,67   

12 450 UND 

CADERNO DE MATERIAS 

CAPA DURA (10 

MATERIAS) 

 R$                   15,89   R$     7.149,00   

13 200 UND 
CAIXA ARQUIVO MORTO 

POLIONDA (VERDE) 
 R$                     6,45   R$     1.290,00   

14 750 UND 
CALCULADORA DE MESA 

8 DÍGITOS COM BATERIA 
 R$                   30,17   R$   22.625,00   

15 20 CX 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

TIPO BIC CRISTAL C/50 

UND. 

 R$                   49,83   R$        996,67   

16 2 UND 

CAVALETE FLIP CHART, 

TAMANHO 100 X 70 CM 

(UTILIZE O QUADRO 

BRANCO OU PORTA 

BLOCOS) 

 R$                  173,93   R$        347,87   

17 10 CX CLIPES 1/0  R$                     2,69   R$         26,93   

18 30 CX CLIPES 2/0  R$                     2,79   R$         83,80   

19 50 CX CLIPES 3/0  R$                     2,84   R$        142,17   

20 40 CX CLIPES 4/0  R$                     3,13   R$        125,07   

21 10 CX CLIPES 6/0  R$                     3,98   R$         39,80   

22 10 CX  CLIPES 8/0  R$                     3,76   R$         37,63   

23 50 UND COLA BASTÃO 20G  R$                     4,65   R$        232,67   

24 50 UND 
COLA BRANCA ESCOLAR 

40 G 
 R$                     1,44   R$         72,17   

26 40 PCT 
ELÁSTICO EM LÁTEX 

FINO (PCT C/ 100 G) 
 R$                     5,18   R$        207,07   
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27 100 UND 
ENVELOPE MÉDIO 

19X26CM, COR BRANCA 
 R$                     0,45   R$         44,67   

28 50 UND 
ENVELOPE MÉDIO 

19X26CM, COR PARDA 
 R$                     0,36   R$         18,17   

29 1.100 UND 
ENVELOPE OFÍCIO 

26X36CM, COR BRANCA 
 R$                     0,63   R$        689,33   

30 30 UND 
ENVELOPE OFÍCIO 

26X36CM, COR PARDA 
 R$                     0,54   R$         16,30   

31 100 UND ESTILETE 18 MM  R$                     2,34   R$        234,33   

32 5 CX 

ETIQUETA INK-JET/LASER 

CARTA 50,8X101,6 PT 1000 

UNID 

 R$                   50,79   R$        253,95   

33 5 PCT 

ETIQUETA P/ 

IMPRESSORA C/ 01 UND. 

POR FLS., PCT. COM 25 

FLS. 

 R$                   25,72   R$        128,58   

34 20 PCT 

ETIQUETA P/ 

IMPRESSORA C/ 15 UND. 

POR FLS., PCT. COM 25 

FLS. 

 R$                   25,72   R$        514,33   

35 30 UND 

EXTRATOR DE GRAMPO 

TIPO ESPÁTULA 

GALVANIZADO 

 R$                     2,96   R$         88,80   

36 542 UND 
FITA ADESIVA GOMADA 

50X50 
 R$                   18,74   R$   10.155,27   

37 334 UND 
FITA ADESIVA PLÁSTICA 

45X45 
 R$                     4,67   R$     1.558,67   

38 25 CX 
GRAFITE MINAS 0.7(C/ 12 

UND.) 
 R$                   11,04   R$        276,08   

39 3 UND 

GRAMPEADOR DE MESA 

23/10, CAPACIDADE 60 

FLS. 

 R$                   87,45   R$        262,35   

40 30 UND 
GRAMPEADOR DE MESA 

26/6, CAPACIDADE 20 FLS. 
 R$                   23,89   R$        716,60   

41 36 CX GRAMPO 23/10C/1000 ACC  R$                     6,54   R$        235,32   

42 32 CX 
GRAMPO COBREADO 

23/10 CXA COM 1000 UNID 
 R$                     4,77   R$        152,53   

43 12 CX 
GRAMPO COBREADO 26/6 

CAIXA COM 1000 UNID 
 R$                     2,17   R$         26,04   
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44 50 PCT 
GRAMPO TRILHO 

PLÁSTICO Nº08 
 R$                   17,17   R$        858,67   

45 850 UND LÁPIS COMUM N° 2  R$                     0,58   R$        490,17   

46 86 UND 
LAPISEIRA 0.7 (LÁPIS 

GRAFITE) 
 R$                     5,96   R$        512,27   

47 5 UND 
LIVRO PROTOCOLO 100 

FLS 160 X 220 MM 
 R$                   10,88   R$         54,42   

49 20 UND MOLHA DEDO 12 G  R$                     3,55   R$         70,93   

50 1 UND 

MURAL (QUADRO DE 

AVISOS FELTRO), 

MOLDURA ALUMÍNIO 

(TAMANHO 1 M X 0,8 M) 

 R$                  118,43   R$        118,43   

51 1 UND 

MURAL (QUADRO DE 

AVISOS FELTRO), 

MOLDURA ALUMÍNIO 

(TAMANHO 1,5 M X 1,2 M) 

 R$                  171,57   R$        171,57   

52 8150 UND PAPEL MADEIRA  R$                     0,97   R$     7.878,33   

53 1.800 RESMA 
PAPEL TIPO A4, 75G/M2 

COR BRANCA 
 R$                   28,77   R$   51.780,00   

54 100 UND 
PASTA A/Z, MEDINDO 

280MM X 350MM 
 R$                   14,32   R$     1.432,00   

55 50 UND PASTA CATÁLAGO A4  R$                   17,12   R$        855,83   

56 8 UND 
PASTA CATÁLAGO 

OFICIO 
 R$                   17,12   R$        136,96   

57 100 PCT 
PASTA EM L (PACOTE 

COM 10) 
 R$                   14,75   R$     1.475,33   

58 100 UND 

PASTA GRAMPO TRILHO 

VERDE (PAPEL), 343X 236 

MM COM GRAMPO 

PLASTICO 

 R$                     2,04   R$        204,00   

59 24 UND 

PASTA SANFONADA C/ 12 

DIVISÓRIAS 

TRANSPARENTE 

 R$                   23,20   R$        556,80   

60 350 UND PASTA SUSPENSA VERDE  R$                     3,29   R$     1.152,67   

61 450 UND PEN DRIVE 16 GB  R$                   48,15   R$   21.667,50   

62 20 UND PEN DRIVE 32 GB  R$                   63,87   R$     1.277,33   

63 10 UND 
PERFURADOR PARA 

PAPEL 25 FLS 
 R$                   81,65   R$        816,47   

64 20 UND PILHA PALITO AAA  R$                     5,91   R$        118,27   
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65 14 CX 

PINCEL ATÔMICO 

(PERMANENTE) AZUL CX 

C/ 12 UND 

 R$                   48,15   R$        674,10   

66 14 CX 

PINCEL ATÔMICO 

(PERMANENTE) PRETO CX 

C/ 12 UND 

 R$                   48,15   R$        674,10   

68 2 CX 

PINCEL ATÔMICO 

(PERMANENTE) 

VERMELHO CX C/ 12 UND 

 R$                   48,15   R$         96,30   

69 84 UND 

PINCEL MARCA TEXTO 

FLUORESCENTE 

AMARELO NEON (MARCA 

TEXTO) 

 R$                     2,43   R$        204,12   

70 8 CX 

PINCEL QUADRO 

BRANCO AZUL CX C/ 12 

UND 

 R$                   59,58   R$        476,67   

71 40 CX 

PINCEL QUADRO 

BRANCO PRETO CX C/ 12 

UND 

 R$                   59,58   R$     2.383,33   

73 5 CX 

PINCEL QUADRO 

BRANCO VERMELHO CX 

C/ 12 UND 

 R$                   59,58   R$        297,92   

74 15 UND 

PORTA 

LÁPIS/CLIPES/LEMBRETES 

EM ACRÍLICO 

TRANSPARENTE 

 R$                   25,33   R$        380,00   

75 50 UND 
POST-IT AMARELO, 76 X 76 

MM, COM 50 FLS 
 R$                     4,10   R$        205,17   

76 100 UND 

POST-IT AMARELO 

(BLOCO C/100FLS)7/6 X 

102MM 

 R$                     5,86   R$        586,00   

77 50 UND 

PRANCHETA ACRÍLICA 

TRANSPARENTE 

TAMANHO A4 

 R$                   19,68   R$        984,17   

78 1 UND 

QUADRO BRANCO 

GRANDE ALUMÍNIO (120 

X 150 CM) 

 R$                  221,60   R$        221,60   

79 1 UND 
QUADRO BRANCO MEDIO 

ALUMÍNIO (120 X 90 CM) 
 R$                  132,13   R$        132,13   
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80 50 UND 
RÉGUA TRANSPARENTE 

30 CM 
 R$                     1,21   R$         60,33   

81 10 UND 
RÉGUA TRANSPARENTE 

50 CM 
 R$                     5,18   R$         51,83   

82 100 PCT 

SACO PARA 

DOCUMENTOS, 

TAMANHO A4 (PCT COM 

50 UNIDADES) 

 R$                   23,47   R$     2.347,33   

83 60 PCT 

SACO PARA 

DOCUMENTOS, 

TAMANHO OFÍCIO (PCT 

COM 50 UNIDADES) 

 R$                   25,97   R$     1.558,40   

84 6 UND 

TESOURA MULTIUSO 

COM LÂMINAS EM AÇO 

INOX, CABO ANATÔMICO 

EM PLÁSTICO RESISTENTE 

MEDINDO 17 CM 

 R$                   16,40   R$         98,38   

85 50 UND TESOURA SEM PONTA  R$                     4,13   R$        206,67   

Total da Proposta:     R$ 158.613,63   

 

3.3. O valor acima é o máximo estimativo, não implicando direito subjetivo de contratação. 

O SENAR/AR-PI não é obrigado a realiza-lo em sua totalidade, não cabendo a licitante 

vencedora o direito de pleitear qualquer indenização. 

3.4. Os materiais a serem fornecidos, deverão ser NOVOS, nem deverão ter prazo de 

validade vencidos ou próximos a isso, caso tenham validade, ser ORIGINAIS e de BOA 

QUALIDADE, LIVRES DE DEFEITOS, IMPERFEIÇÕES E OUTROS VÍCIOS QUE 

IMPEÇAM OU REDUZAM SUAS USABILIDADES, devendo ainda atender rigorosamente 

às especificações estabelecidas nesta solicitação. 

3.5. A CONTRATADA se obriga a substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias qualquer 

bem adquirido e entregue com defeitos, imperfeições ou vício na fabricação, por outro com a 

qualidade exigida, sem qualquer ônus para o SENAR/AR-PI, obedecendo aos regramentos 

estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

3.6. A CONTRATADA deve no fornecimento dos bens e serviços haver a observância do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) quanto aos regramentos, vícios, defeitos, 

etc. 

3.7. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos social, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 

de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL e 

que atendam às exigências de especificações técnicas constantes no presente Termo de 

Referência e condições editalícias de habilitação. 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. O SENAR/AR-PI compromete-se a: 

5.1.1. Cumprir todos os compromissos assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 

pagamentos de acordo com as notas fiscais apresentadas, sempre acompanhada das 

requisições de materiais. 

5.1.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 

que se fizerem necessários à execução da contratação e do fornecimento. 

5.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades que 

surgirem durante a execução da contratação e do fornecimento. 

5.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidade e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

5.1.5. Acompanhar a execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, podendo intervir 

durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento. 

5.1.6. Fiscalizar a execução do contrato através da sua Gerência Administrativa Financeira, o 

que não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 

diretamente ao SENAR/AR-PI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

contratual. 

5.1.7. Designar funcionário responsável pelo acompanhamento e recebimento dos produtos 

ou serviços. 

5.1.8. Requisitar à CONTRATADA, no prazo de até 12 (doze) horas, os fornecimentos dos 

materiais, através do documento Requisição de Materiais (Anexo X), o qual será repassado 

através de correio eletrônico ou funcionário designado. 

5.1.9. Interromper a prestação de serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências do edital e seus anexos, comunicando à CONTRATADA sobre quaisquer 

irregularidades observadas na execução do serviço. 

5.1.10. Proporcionar todas as facilidades e esclarecimentos inerentes ao regular fornecimento 

dos materiais nos termos licitados e de acordo com o pactuado no respectivo contrato. 

5.1.11. Determinar, formalmente, a regularização das falhas ou defeitos observados na 

prestação de serviços, bem como documentar as ocorrências havidas e aplicar as penalidades 

legalmente cabíveis. 

5.2. A CONTRATADA compromete-se: 

5.2.1. Após a adjudicação e homologação deste certame, assinar o contrato no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do recebimento da convocação. 

5.2.2. Retirar a ordem de fornecimento no prazo de 01 (um) dia após a assinatura do contrato. 
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5.2.3. Disponibilizar nos locais do solicitados os materiais dentro dos padrões estabelecidos 

pela CONTRATANTE e na proposta de preço apresentada, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição 

estabelecida neste instrumento convocatório. 

5.2.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao 

fornecimento dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste 

instrumento. 

5.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente, por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 

5.2.6. Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado. 

5.2.6.1. Os acréscimos ou supressões devem ser devidamente justificados. 

5.2.7. Zelar e proteger os recursos físicos ou de informações de propriedade da 

CONTRATANTE. 

5.2.8. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento 

dos materiais, inclusive nos casos de greve ou de paralização de qualquer natureza. 

5.2.9. Indenizar terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência de fiscalização 

de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a CONTRATADA adotar 

as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes. 

5.2.10. É vedada a subcontratação ou terceirização do objeto do contrato. 

5.2.11. Comunicar, imediatamente, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, 

telefone para contato ou outros dados necessários para comunicação com a CONTRATADA. 

5.2.12. Manter sempre em dias a regularidade da documentação exigida no instrumento 

convocatório, para fins de pagamento. 

5.2.13. Zelar pela bom e fiel prestação de serviços contratados, executando-os em completa 

conformidade com os termos licitados e de acordo com o pactuado no instrumento contratual. 

5.2.14. Apresentar, por escrito, nome de 02 (dois) responsáveis pertencente ao quadro da 

contratada, com indicação do número do telefone fixo ou móvel, o qual deve ter poderes para 

receber documentos e adotar atos imprescindíveis a boa execução contratual. 

5.2.15. Cientificar o gestor do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer 

anormalidade ou irregularidade verificada no fornecimento dos materiais, mantendo um 

diário de ocorrências durante toda a prestação dos serviços autorizados. 

5.2.16. Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 

resultantes da execução do respectivo instrumento contratual, bem como por eventuais 

demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução contratual. 

5.2.17. Responsabilizar-se pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou 

terceiros contratados para execução dos serviços, como se essas ações ou omissões fossem 

próprias. 
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5.2.18. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos materiais contratados, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Administração. 

5.2.19. Observar todos os procedimentos previstos, inclusive prazos, para regular cobrança dos 

serviços prestados, sob pena de não recebimento dos valores cobrados e sujeição às sanções 

previstas no respectivo instrumento de contrato. 

5.2.20. Responsabilizar-se por quaisquer encargos e despesas decorrentes dos materiais 

fornecidos. 

5.2.21. Manter, durante toda vigência contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

devendo informar a contratante a superveniência de eventual ato ou fato que modifique as 

condições iniciais de habilitação. 

5.2.22. A nota fiscal deverá discriminar o valor unitário e total por itens. 

6 – DOS PAGAMENTOS 

6.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias uteis após a entrega da fatura ou nota 

fiscal referente aos serviços realizados, acompanhados da requisição de serviços, devidamente 

atestado pela Gerência Administrativa e Financeira. 

6.2. A solicitação de pagamento e nota fiscal ou fatura, acompanhada das requisições, deve ser 

entregue até o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

6.3. Ainda, devem acompanhar a solicitação de pagamento os seguintes documentos: 

6.3.1. certidão de regularidade fiscal e dívida ativa do município; 

6.3.2. certidão de regularidade fiscal e dívida ativa estadual; 

6.3.3. certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 

dívida ativa da união – conjunta da RFB; 

6.3.4. certidão trabalhista CNDT; 

6.3.5. certificado de regularidade do FGTS - CRF.  

6.4. Os documentos devem ser entregues na sede do SENAR-AR/PI, com endereço no 

preambulo deste edital. 

6.5. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste 

Edital, no Termo de Referência e instrumento contratual ou sem observância das formalidades 

legais pertinentes, à licitante deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não 

configurando atraso no pagamento. 

6.6. Após atesto do documento de cobrança, o pagamento será efetuado dentro do prazo 

previsto no item 6.1. 

7 – DAS SANÇÕES 

7.1. Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou 

infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, 

às penalidades e sansões pertinentes à matéria, garantida a ampla defesa. 
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7.2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou 

parcialmente, ficará sujeita às seguintes penalidades 

7.2.1. Advertência 

7.2.2. Multa por mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 

dia injustificado na execução do objeto da licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, e, 

transcorrido este prazo, fica caracteriza a inadimplência, sendo aplicada multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de recusa injusta da CONTRATADA em 

cumprir, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, sem prejuízos de outras sanções. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

SENAR/AR-PI, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, por prazo de 02 (dois) anos. 

7.3. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato no prazo de 05 

(cinco) dias após a convocação oficial caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas no Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAR. 

7.4. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito da ampla defesa, ficará sujeito à multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do contrato, além de ser declarado impedido de licitar e 

contratar com o SENAR/AR-PI pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição. 

7.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, deverá ser paga no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação. Após este prazo, não sendo efetuado o pagamento, os dados 

da CONTRATADA serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na Dívida 

Ativa da União, podendo, ainda o SENAR/AR-PI proceder a cobrança judicial. 

7.6. As penalidades não poderão ser aplicadas nos casos fortuitos ou de força maior, mas 

necessitam de justificativas devidamente comprovadas. 

8 – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O presente contrato será gerenciado e fiscalizado pela Gerência Administrativo Financeira 

ou por outro funcionário designado por esse setor. 

9 - VIGÊNCIA CONTRATUAL 

9.1. A vigência do presente contrato está prevista para durar 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por meio de termos de aditivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

estabelece o Regulamento de Licitações e contratos. 

 

 

Patrícia Rocha de Carvalho Alencar 
Gerente Administrativo Financeiro – SENAR/AR-PI 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

AO 

SENAR-AR/PI 

REF.: CARTA CONVITE N° 001/2021 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)   , portador(a) da Cédula de 

Identidade n. e CPF nº.  , a participar da licitação instaurada pelo SENAR-AR/PI, 

modalidade Carta Convite, nº. 001/2021 – Processo Administrativo nº 0323/2020, na qualidade 

de representante legal, outorgando-lhes poderes para pronunciar-se em nome desta empresa, 

visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interposição de recurso de reconsideração, renunciar ao direito da interposição de recurso e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Local, ...... de .............. de 2021. 

 

 

(assinatura, cargo) 

CPF 

Razão Social da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/PI 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2021  

PROC. ADM. Nº 0323/2020 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CARGO/FUNÇÃO: 

CPF: RG: 

 

2- OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente 

utilizados internamente e nas ações do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

– ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ – SENAR/AR-PI, de acordo com as 

especificações contidas nesse edital, principalmente no Anexo I (Termo De Referência). 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Viabilizar o desenvolvimento dos trabalhos realizados por colaboradores 

(funcionários/instrutores/mobilizados/consultores) do SENAR/AR-PI nas suas atividades 

internas e externas, ocorridas durante a execução de treinamentos, cursos, programas, projetos 

e eventos nos quais o SENAR/AR-PI participe, e ainda por não haver, no presente momento, 

nenhum contrato ou instrumento equivalente de fornecimento de materiais de expediente. 

 

 

1. Esta proposta está em estrita conformidade com os documentos da licitação em 

epígrafe e tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope 

contendo a proposta. 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX.XXX,XX (extenso) 



 

 

 

25 

 

2. Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, 

frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

 

Local, .... de ................................. de 2021. 

 

(assinatura, cargo) 

CPF 

Razão Social da empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

AO 

SENAR-AR/PI 

REF.: CARTA CONVITE N° 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0323/2020 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa .............................................................................................................., inscrita no CPNJ nº 

......................................................................,        por         intermédio        de        seu        representante        

legal ................................................................,      RG      nº      ..........................................................e      

do      CPF    nº ............................................., DECLARA, para os devidos fins, que atende o inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Local, ...... de ...................... de 2021. 

 

 

(assinatura, cargo) 

CPF 

Razão Social da empresa 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

AO 

SENAR-AR/PI 

REF.: CARTA CONVITE N° 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0323/2020 

 

 

A EMPRESA, CNPJ, Declara estar ciente das condições da licitação, de que assume a 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-se às penalidades legais, que  aceita e concorda plenamente com todos os termos 

deste Edital e seus Anexos, que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas e 

ainda de que fornecerá quaisquer informações complementares se e quando solicitadas pelo 

SENAR-AR/PI, assumindo inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, objeto 

do presente processo licitatório. 

 

Local, .... de ................................. de 2021. 

 

 

(assinatura, cargo) 

CPF 

Razão Social da empresa 
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ANEXO VI 

MODELO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP) 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

AO 

SENAR-AR/PI 

REF.: CARTA CONVITE N° 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0323/2020 

 

 

Declaramos ao SENAR-AR/PI, sob as penalidades da Lei, que a empresa acima descrita se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta a usufruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo § 4° do artigo 3°, da referida Lei Complementar. 

 

Local, .... de ................................. de 2021. 

 

 

(assinatura, cargo) 

CPF 

Razão Social da empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CARTA CONVITE Nº 01/2021 

PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0323/2020 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº ---/2021 QUE ENTRE SI 

FAZEM O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DO PIAUÍ E A EMPRESA XXXXXX. 

 

I.- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DO PIAUÍ - SENAR- AR/PI, pessoa jurídica de direito privado, entidade civil, sem fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 04.191.107/0001-15, sediado na Rua Sete de Setembro, 150-

Centro/Norte, CEP: 64.000-210, TERESINA/PI, doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado por seu Presidente, Júlio César de Carvalho Lima, brasileiro, casado, 

advogado, portador do CPF nº _______ e RG nº ____________– SSP/PI. 

 

II.– xxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, 

sediada na xxxxxxx, nº xxx, bairro xxxx, xxxxx/xxxxx, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, xxxxxxx, nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador de CPF nº 000.000.000-00 e RG nº 000000. 

 

Resolvem celebrar o presente CONTRATO, tendo por justo e contratado o que se declara nas 

cláusulas e condições seguintes, baseado nas normas contidas no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR (Resolução nº 001/CD, de 22 de fevereiro de 2006 e Instrução de Serviços 

001/2011/CD – Regulamenta o RLC), no Proc. Adm. nº 0323/2020, na Carta-Convite nº 001/2021 

e todos os seus Anexos e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, partes 

integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

Fazem parte do presente contrato, independentemente de transcrição, todos os elementos que 

compõem o processo de licitação nº 0323/2020, cujo teor considera-se conhecido e acatados 

pelas partes, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento 

de materiais de expediente utilizados internamente e nas ações do SERVIÇO NACIONAL DE 
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APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ – SENAR/AR-PI, de 

acordo com as especificações contidas na Carta-Convite 001/2021, (Processo Administrativo nº 

0323/2020) principalmente no Anexo I (Termo De Referência). 

(__conforme edital), conforme especificações detalhadas na planilha abaixo: 

DESCRIÇÃO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

    

PARAGRAFO PRIMEIRO – Ao assinar o presente termo, a CONTRATADA obriga-se a 

fornecer os objetos contratados, conforme detalhamento supracitado, com as demais cláusulas 

constantes deste instrumento contratual, com as exigências e obrigações assumidas na 

proposta firmada no Edital e seus anexos da Carta Convite nº 001/2021/SENAR/AR-PI, bem 

como às obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, a qual, 

independentemente de transcrição, passa a fazer parte deste instrumento contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – (__descrição detalhada dos produtos/serviços conforme 

especificações constantes no Termo de Referência__) 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A(s) despesa(s) decorrente(s) da contratação do objeto desta licitação, independerá(ão) de 

empenho, com provisão certa à conta dos recursos consignados no vigente orçamento: 

 

RECURSOS PRÓPRIOS 

CHAVE CONTA 

3.1.1.01.01 
Contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional 

3.1.1.01.01.002 Lei 8.315 (via rfb) 

3.1.1.01.01.003 Radi 

3.1.1.01.01.004 Contribuição sindical sobre propriedade rural 

3.1.1.01.01.005 Refis 

3.1.1.01.01.007 Contribuição suplementar 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS PARTES 

São obrigações do presente contrato as seguintes: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE obriga-se a: 

1) Cumprir todos os compromissos assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 

pagamentos de acordo com as faturas apresentadas, sempre acompanhada das requisições. 



 

 

 

31 

 

2) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução da contratação e do fornecimento. 

3) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades que 

surgirem durante a execução da contratação e do fornecimento. 

4) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidade e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

5) Fiscalizar a execução do contrato por representantes devidamente designados para este fim, 

o que não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 

diretamente ao SENAR/AR-PI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

contratual. 

6) Designar funcionário responsável pelo acompanhamento e recebimento dos produtos ou 

serviços. 

7) Requisitar à CONTRATADA, no prazo de até 04(quatro) horas, o fornecimento de materiais, 

o qual será repassado através de correio eletrônico, contendo as informações necessárias, tais 

como a quantidade e tipo de material. 

8) Interromper o fornecimento de materiais que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências do edital e seus anexos, comunicando à CONTRATADA sobre quaisquer 

irregularidades observadas no fornecimento de materiais. 

9) Proporcionar todas as facilidades e esclarecimentos inerentes ao regular fornecimento dos 

materiais nos termos licitados e de acordo com o pactuado no respectivo contrato. 

10) Determinar, formalmente, a regularização das falhas ou defeitos observados na prestação 

de serviços, bem como documentar as ocorrências havidas e aplicar as penalidades legalmente 

cabíveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a: 

1) Após a adjudicação e homologação, assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

do recebimento da convocação. 

2) Retirar a ordem de fornecimento no prazo de 01(um) dia após a assinatura do contrato. 

3) Disponibilizar nos locais do solicitados os materiais dentro dos padrões estabelecidos pela 

CONTRATANTE e na proposta de preço apresentada, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida 

neste instrumento convocatório. 

4) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento 

dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento. 

5) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações 

se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente, por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 

6) Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado devidamente justificados. 

7) Zelar e proteger os recursos físicos ou de informações de propriedade da CONTRATANTE. 

8) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento de 

materiais, inclusive nos casos de greve ou de paralização de qualquer natureza. 
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9) Indenizar terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência de fiscalização de 

sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a CONTRATADA adotar as 

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes. 

10) Não subcontratar ou terceirizar o contrato 

11) Comunicar, imediatamente, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, 

telefone para contato ou outros dados necessários para comunicação com a CONTRATADA. 

12) Manter sede na cidade onde funciona a Regional do SENAR/AR-PI para atendimento 

físico, durante a execução do contrato. 

13) Manter sempre em dias a regularidade da documentação exigida neste instrumento 

convocatório, para fins de pagamento. 

14) Zelar pelo bom e fiel fornecimento de materiais contratados, executando-os em completa 

conformidade com os termos licitados e de acordo com o pactuado no instrumento contratual. 

15) Apresentar, por escrito, nome de 02 (dois) responsáveis pertencente ao quadro da 

contratada, com indicação do número do telefone fixo ou móvel, o qual deve ter poderes para 

receber documentos e adotar atos imprescindíveis a boa execução do serviço do contratado. 

16) Atender todos os prazos e demais exigências previstas neste contrato e no edital e seus 

anexos, bem como oferecer pronto e adequado atendimento a quaisquer exigências da 

fiscalização exercida pela contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados. 

17) Cientificar o gestor do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer 

anormalidade ou irregularidade verificada no fornecimento de materiais, mantendo um diário 

de ocorrências durante toda a prestação dos serviços autorizados. 

18) Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 

resultantes da execução do respectivo instrumento contratual, bem como por eventuais 

demandas de caráter cível ou penal relacionadas a execução contratual. 

19) Responsabilizar-se pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou 

terceiros contratados para fornecimento dos materiais, como se essas ações ou omissões 

fossem próprias. 

20) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos materiais contratados, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Administração. 

21) Observar todos os procedimentos previstos, inclusive prazos, para regular cobrança pelos 

materiais fornecidos, sob pena de não recebimento dos valores cobrados e sujeição as sanções 

previstas no respectivo instrumento de contrato. 

22) Manter, durante toda vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, devendo informar 

a contratante a superveniência de eventual ato ou fato que modifique as condições iniciais de 

habilitação. 

23) Encaminhar as notas fiscais discriminando o valor unitário e global dos itens fornecidos. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos e sucessivos, respeitando a previsão o parágrafo 

único do art. 26 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR/AR-PI. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

O valor global do presente contrato é R$__(reais). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias uteis após a entrega da fatura ou nota fiscal 

referente aos serviços realizados, acompanhados da requisição de serviços, devidamente 

atestado pela Gerência Administrativa e Financeira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A solicitação de pagamento e nota fiscal ou fatura, acompanhada 

das requisições, deve ser entregue até o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - devem acompanhar a solicitação de pagamento os seguintes 

documentos: 

1) Certidão de Regularidade com a Seguridade Social. 

2) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

3) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional; 

4) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

5) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal 

6) Certidão Negativa de Débitos da Justiça do Trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os documentos emitidos pela internet terão sua autenticidade 

conferida no respectivo sítio eletrônico. 

PARÁGRAFO QUARTO – Havendo identificação na nota fiscal/fatura de cobrança indevida 

ou apresentações de incorreções, a mesma será devolvida à CONTRATADA para as devidas 

correções. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 

reapresentação dos documentos citados com as devidas correções.  

PARÁGRAFO QUINTO – Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar 

pendencia de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA 

ou inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEXTO – Não será concedida antecipação de pagamentos 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar pagamento 

se, no ato de atestar o serviço prestado, apresentar algum vício ou defeito em relação ao serviço 

prestado. 

PARÁGRAFO OITAVO – Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do 

pagamento devido à CONTRATADA as importâncias correspondentes a sanções ou débitos 

que, porventura, tiver dado causa. 

PARÁGRAFO NONO – Na hipótese de atraso no pagamento da Nota fiscal/fatura, 

devidamente atestada pela Gerência Administrativa Financeira, o valor devido ao 
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CONTRATANTE será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo 

com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, pro rata die. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir 

os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados 

e comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às 

penalidades e sansões pertinentes à matéria, garantida a ampla defesa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA que descumprir qualquer das cláusulas deste 

contrato ficará sujeita às seguintes finalidades: 

1) Advertência; 

2) Multa por mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia 

injustificado na execução do objeto da licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, e, 

transcorrido este prazo, fica caracteriza a inadimplência, sendo aplicada multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de recusa injusta da CONTRATADA em 

cumprir, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, sem prejuízos de outras sanções; 

3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

SENAR/AR-PI, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, por prazo de 02 (dois) anos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato 

no prazo de 03 (três) dias após a convocação oficial caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se às previstas neste instrumento contratual. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do 

objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito da 

ampla defesa, ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

além de ser declarado impedido de licitar e contratar com o SENAR/AR-PI pelo prazo de 02 

(dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, deverá ser 

paga no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. Após este prazo, não sendo 

efetuado o pagamento, os dados da CONTRATADA serão encaminhados ao Órgão 

competente para que seja inscrita na Dívida Ativa da União, podendo, ainda o SENAR/AR-PI 

proceder a cobrança judicial. 

PARÁGRAFO QUINTO – É de direito da CONTRATANTE deduzir dos valores devidos a 

CONTRATADA os valores inerentes as multas ou débitos que, porventura, existam. 

PARÁGRAFO SEXTO - As penalidades aplicadas não poderão ser aplicadas nos casos 

fortuito e de força maior quando devidamente justificadas e comprovadas perante a 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O presente contato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, nos casos 

elencados no Regulamento de Licitações e Contratações e Contratos do SENAR, bem como 

por descumprimento das cláusulas estabelecidas neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual, unilateralmente pelo CONTRATANTE, 

baseado no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR acarretará, além das sanções 

previstas neste instrumento contratual e de acordo com as leis vigentes, a responsabilização 

de prejuízos causados a CONTRATANTE e outras consequências previstas no RLC SENAR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O valor do presente contrato poderá ser suprimido ou acrescido em 25% (vinte e cinco por 

cento) pela CONTRATADA, desde que devidamente justificado e fundamentado, devendo a 

CONTRATANTE aceita-lo. Assim, sendo, firmar-se-á termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR 

A CONTRATANTE e o CONTRATADO não poderão ser responsabilizados por fatos 

comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou força maior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica vinculado este contrato à proposta e ao processo de licitação que autorizou sua 

elaboração. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a 

execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus 

anexos do procedimento licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, capital do Estado do Piauí, para dirimirem 

quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento contratual, com renuncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam a presente em 02(duas) vias de igual teor 

e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas a tudo presentes, para os devidos fins e efeitos 

de direito. 

 

Teresina, ____ de ____________ de 2021. 
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Júlio César de Carvalho Lima 

Presidente do Conselho de Administração 

SENAR/AR-PI 

 

 

(__nome do representante da empresa__) 

(__nome da empresa__) 

CNPJ: ________ 

TESTEMUNHAS 

 

 

NOME: 

RG 

 

NOME: 

RG: 
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ANEXO VIII 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELO E-MAIL 

 

Carta-Convite nº 001/2021  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

Edital de Carta Convite nº  001/2021 

Processo nº 0323/2020 

Razão Social                                                                                                                        

CNPJ nº:                                                                                                                        

Endereço:                                                                                                                        

E-mail:                                                                                                                        

Cidade:    Estado:     Fone:      

Pessoa para Contato:    

Temos interesse em participar da licitação acima informada. Para tanto, segue 

confirmação de participação. Informamos que retiramos o edital através do e-mail 

cpl@senarpiaui.org.br. 

Local: _____,  de  de 2021. 

Assinatura do Licitante 

 

 

 

http://www.senarce.org.br/

