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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 206/2021 

MODALIDADE/TIPO: PREGÃO PRESENCIAL – MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA: 28/07/2021 

HORA DA ABERTURA: 09:30 h (nove horas e trinta minutos) 

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO: Sede do SENAR/AR-PI, localizado 

na Rua Sete de Setembro, 150 - Norte, Bairro Centro, Teresina – PI. Telefone (86)3221-6666/ 3221-

1120 

E-MAIL: cpl@senarpiaui.org.br 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/AR-PI, criado pela Lei n° 

8.315/1991 e regulamentado pelo Decreto nº 566/1992, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob o nº 04.191.107/0001-15, com sede à Rua Sete de Setembro, 150, Bairro Centro, 

Teresina – PI, vem, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação e sua Pregoeiro, 

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 PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, PARA REGISTRO DE PREÇOS, o qual será processado e julgado 

segundo as disposições deste Edital e seus anexos e do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR. Compõem o presente Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo I -" A"- Descrição detalhada dos itens; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo III – Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequena 

Porte (ME/EPP); 

Anexo IV – Modelo de Declaração de que não emprega menores; 

Anexo V – Modelo de Declaração que não possui entre sócios conselheiro, dirigente ou funcionário 

do SENAR/AR-PI; 

Anexo VI – Modelo de proposta de preços; 
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Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

Anexo VIII – Minuta do contrato; 

Anexo IX – Modelo de Procuração Particular; 

1 – DO OBJETO 

1.1. Esta  licitação  visa  à  seleção  das  Propostas  mais  vantajosas  ao  SENAR/AR-PI,  para 

PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NA FORMA DE VESTUÁRIO, FOLDER’S, CÓPIAS, 

DENTRE OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS, divididos em 03 (três) LOTES, conforme segue: 

LOTE 1 – VESTUÁRIO, UNIFORMES;  

LOTE 2 – FOLDER E IMPRESSOS; 

LOTE 3 – CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. 

1.2. As especificações técnicas mínimas e quantitativos constam no TERMO DE 

REFERÊNCIA - ANEXO I e seu anexo I-A, que integra este Instrumento Convocatório, 

independentemente de transcrição. 

1.3. Esta licitação será processada na forma de REGISTRO DE PREÇOS. 

1.4. Os preços serão registrados pelo período de 12 (doze) MESES, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se 

mantém vantajoso, nos termos do art. 34, do RLC SENAR. 

1.5. A contratação será formalizada mediante assinatura da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS – ANEXO VII, nos termos dos art. 33 a 38, do RLC do SENAR. 

1.6. Este registro de preços poderá ser objeto de adesão por outra administração da 

entidade e por serviço social autônomo, nos termos do art. 38-A, do RLC SENAR. 

1.7. A presente licitação tem por finalidade a aquisição de materiais gráficos utilizados 

internamente e nas ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional 

do Piauí – SENAR/AR-PI, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo 

de Referência (Anexo I e I-A). 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. 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: 

NATUREZA DA DESPESA: 

✓ ATEG 

. 07.10.01.010 

 



 

 

 

3 
 

 

.07.10.02.002 

✓ REDE E-TEC 

. 4.1.2.02.08.29 

. 4.1.2.02.08.36 

. 4.1.2.0.09.26 

. 4.1.2.02.09.27 

.4.1.3.02.06.28 

✓ GAF 

. 4.1.1.01.09.26 

✓ GEPPP 

✓ FIC- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

. 41.01.4546 

. 422020836 

. 41314153 

. 4.1.02.02.09.27 

✓ AGRICULTURA IRRIGADA 

. 41014115 

✓ MULHERES EM CAMPO 

. 41314150 

. 41014115 

. 41014546 

✓ NEGÓCIO CERTO RURAL 

. 41314150 

. 41014115 

. 41014546 

✓ SAÚDE 

. 41014115 

. 41014546 

. 41314153 

3 – DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1. A presente licitação tem o valor total estimado anual de R$ 725.551,07 (setecentos e vinte e 

cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos), conforme Termo de Referência 

(anexo I); 

3.2. O valor acima é o máximo aceitável, não implicando direito subjetivo de contratação. O 

SENAR/AR-PI não é obrigado a realizá-lo em sua totalidade, não cabendo a(s) licitante(s) 

vencedora(s) o direito de pleitear qualquer indenização. 

4 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DAS AMOSTRAS 

4.1 Para avaliação dos produtos, referentes aos LOTES 1 e 2 a licitante declarada 

vencedora de cada Lote deverá apresentar uma AMOSTRA, conforme orientações 

contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, que será analisada quanto a sua 

durabilidade, qualidade e funcionalidade; e que, se aprovada, servirá de padrão para as 

entregas, sob pena de “Desclassificação”. 
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4.1.1 O prazo para entrega das AMOSTRAS deverá ser de até 10 (dez) DIAS a 

contar da Sessão que declarar a licitante VENCEDORA. 

4.1.2 O local de entrega das AMOSTRAS deverá ser na Sede do SENAR/AR-PI, em dias úteis, 

em horário comercial (das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h). 

4.1.3 O custo de envio da amostra para análise correrá por conta da licitante interessada, bem como 

a responsabilidade de certificar-se que a amostra foi recebida dentro do prazo estipulado. 

4.1.4 Com a Aprovação das Amostras, conforme a necessidade, será emitida uma AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO para cada Item, a qual deverá ser assinada em até 02 (dois) DIAS ÚTEIS, a 

contar de seu recebimento. 

4.2 Os pedidos deverão ser produzidos de acordo com as Amostras aprovadas. 

4.3 Para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ANEXO VII, a licitante vencedora terá 

o prazo de até 02 (dois) DIAS ÚTEIS, a contar do seu recebimento. 

4.4 Os materiais gráficos relacionados no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I e I-“A” serão 

produzidos conforme demanda do SENAR/AR-PI. 

4.5 A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, a contar da emissão de cada 

Autorização de Fornecimento. 

4.6 A entrega dos produtos deverá ser em dias úteis e em horário comercial (das 08:00h às 12:00h e 

das 13:00h as 17:00h) no Almoxarifado do SENAR/AR-PI, Praça Demóstenes Avelino, S/N, 

Teresina-PI. Entretanto, por questões de conveniência administrativa e oportunidade, 

eventualmente o local e/ou horário poderá ser alterado, com aviso em tempo hábil. 

4.7 A entrega de produtos violados ou com defeito exigirá sua substituição em até 03 (três) dias, e 

suspenderá o prazo para o pagamento até a solução do problema. Poderá, ainda, ensejar a 

aplicação de penalidades previstas na cláusula décima deste instrumento convocatório. 

5 - DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial empresas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto deste certame, legalmente constituídas e estabelecidas, que estejam 

habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 

condições do presente Edital e seus anexos, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de 

seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento. 

5.2. A participação no procedimento licitatório implica, automaticamente, a aceitação integral dos 

termos deste Edital, seus anexos e Regulamento aplicável. 

5.3. A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das propostas e documentos 

de habilitação exigidos, ressalvado que o SENAR/AR-PI não será, em nenhum caso, responsável 

por estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

diferenciado de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

5.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas suspensas para licitar e/ou 

declaradas inidôneas por qualquer entidade do Sistema S. 
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5.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas inscritas no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas mantido pela Controladoria Geral da União; Cadastro Nacional 

de Condenações Civis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça; Lista de inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União. 

5.7. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que possuam entre seus sócios, 

dirigentes, empregados ou membros do Conselho de Administração do SENAR/AR-PI; 

5.8. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que estejam sob falência, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

5.9. Não serão admitidas a participação de empresas reunidas na forma de consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição. 

5.10. Os membros da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro, em hipótese alguma, 

autenticarão quaisquer documentos. 

5.11. Os licitantes se farão representar, nos atos e reuniões pertinentes a esta licitação, por meio de 

seu(s) dirigente(s) contratual (is) ou estatutário(s), devidamente identificados, ou por pessoa física 

munida de procuração pública ou particular (modelo no anexo IX) com poderes específicos e 

firma reconhecida. 

5.12. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelas licitantes interessadas através do sítio 

institucional do SENAR/AR-PI (www.senarpiaui.org.br), na sede do SENAR/AR-PI, com endereço 

no cabeçalho deste edital, ou solicitado através do e-mail cpl@senarpiaui.org.br. 

5.12.1. Quando o edital e seus anexos forem solicitados via e-mail, este valerá para retirada do 

instrumento convocatório. 

5.13. Serão desconsideradas propostas encaminhadas por fax ou e-mail. 

5.14. A Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro tem o direito de exigir, a qualquer época 

ou oportunidade, documentos ou informações complementares que julgar necessários ao perfeito 

entendimento e comprovação dos documentos apresentados. 

5.15. Não é permitido a participação de pessoas físicas. 

6- DA IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS 

6.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar, através de 

petição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas. 

6.1.1. As solicitações acima previstas deverão conter identificação completa da empresa (razão 

social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, indicação do responsável legal), com a juntada de todos os 

documentos pertinentes. 

 

http://www.senarpiaui.org.br/
mailto:cpl.senarpiaui@gmail.com
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6.2. Caberá a qualquer membro da Comissão Permanente de Licitações o recebimento da petição, 

no horário de 7hs às 13hs, devendo ser dirigido ao Presidente da Comissão. 

6.3. Caberá a Comissão Permanente de Licitação, em conjunto com a Assessoria Jurídica, apreciar e 

decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.4. O teor das impugnações e questionamentos/esclarecimentos solicitados serão juntados no 

processo licitatório para todos os interessados. 

6.5. Acolhida a impugnação contra alguma disposição do Edital e seus anexos, e vindo este sofrer 

alguma alteração, será designada nova data para realização do certame. 

6.6. Qualquer modificação no Edital e seus anexos será divulgada pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

6.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, 

venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, 

falhas ou irregularidades, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.8. Da decisão que desclassificar as propostas de preços somente caberá pedido de 

reconsideração a própria licitação, com justificativa de suas razões, a ser apresentado na mesma 

sessão pública. 

6.8.1. Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

5.9. Da decisão que declarar o licitante vencedor caberá recurso fundamentado a 

Superintendência, no prazo de 02 (dois) dias. 

6.9.1. O licitante que achar sua situação prejudicada em razão de recurso interposto, poderá 

apresentar contrarrazões no mesmo prazo recursal, correndo o prazo da comunicação do recurso. 

6.10. Os recursos serão julgados pela Superintendência no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data final de sua interposição. 

6.10.1. O provimento de recurso pela Superintendência somente invalidará os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

6.11. Os recursos terão efeito suspensivo. 

6.12. Não serão conhecidos os recursos encaminhados após encerrado o prazo estabelecido e no 

horário de funcionamento da sede desta Regional, conforme item 5.2. 

6.13. Os autos do processo licitatório permanecerão na sede desta Regional para vista dos 

interessados. 

7 – DO CREDENCIAMENTO  
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7.1. A participação na fase de ofertas de lances do Pregão Presencial é condicionada à presença e 

atuação de um representante da pessoa jurídica interessada, que deverá identificar-se por meio 

dos seguintes documentos, separados dos envelopes, reproduzida por meio de fotocópia 

autenticada em Cartório competente: 

7.1.1. Cédula de Identidade. 

7.1.2. Instrumento de constituição da pessoa jurídica, registrado na junta comercial (dispensadas as 

precedentes, se a última alteração contiver a consolidação contratual), que lhe confira poderes para 

tanto, e, ainda, se for o caso, ato constitutivo devidamente registrado no Cartório competente, 

tratando-se de sociedade civis, acompanhando de prova de diretoria em exercício (ata de 

nomeação, eleição ou termo de posse), que os credencie a responder pela representada; 

7.1.3. No caso de procurador, procuração pública ou particular (modelo no anexo IX) que o habilite 

(com firma reconhecida), com outorga de amplos poderes de representação, para formular ofertas 

e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente 

e Cédula de Identidade. 

7.2. O credenciamento do representante, munido da documentação mencionada no item 7.1, se fará 

perante o Pregoeiro, no ato da apresentação dos envelopes contendo documentos de habilitação e 

propostas de preços, não se admitindo o credenciamento de um mesmo representante para mais 

de uma proponente. A documentação do credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes 

lacrados, não sendo aceito credenciamento após a abertura dos envelopes. 

7.3. A ausência da documentação hábil para o credenciamento impedirá de praticar qualquer ato 

durante o procedimento licitatório. 

7.4. O licitante que se enquadrar na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e no presente Edital e seus anexos, deverá apresentar 

declaração impressa (Anexo III), em papel timbrado da licitante, assinada pelo representante 

legal. 

7.4.1. A não apresentação da declaração de Microempresa e Empresa de Pequena Porte, até o 

encerramento do credenciamento, importará na renúncia/decadência ao tratamento previsto na Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

7.4.2. O licitante que não possuir representante na forma do item 7.1, na sessão de abertura e 

julgamento, não será beneficiado pelo tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006. 

7.5. A documentação apresentada na primeira sessão credencia o representante a participar das 

demais sessões, caso existam. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo licitatório, 

deverá ser apresentado novo credenciamento na forma do item 7.1. 
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7.6. Caso a licitante não deseje fazer-se representar na sessão de abertura e julgamento, deverá 

encaminhar a Comissão Permanente de Licitação, até a data e hora da sessão, os 02(dois) 

envelopes, lacrados, com a proposta de preço e os documentos necessários para habilitação. 

7.6.1. A licitante desprovida de representante não participará de lances verbais. 

7.6.2. Somente as licitantes com o credenciamento de representante realizado poderá apresentar 

lances verbais. 

7.6.3. No caso de envio dos envelopes por Correios, só serão aceitos os mesmos registrados com 

AR – Aviso de Recebimento. 

7.7. O credenciamento será realizado antes da abertura dos envelopes. 

7.7.1. Após a abertura dos envelopes, não será admitido mais o credenciamento de representante. 

8 – DOS ENVELOPES E SUA APRESENTAÇÃO 

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

devidamente lacrados e rubricados no fecho, a documentação e proposta assim distinguidos: 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇO 

Neste envelope conterá a apresentação do produto ofertado mediante a descrição do objeto 

desta licitação, com a quantidade e os preços correspondentes (preço unitário ou global, se 

houver), sob pena de desclassificação do certame e de impedimento à pratica dos demais atos 

pertinentes ao procedimento, por ofertar produtos destoantes das especificações exigidas. 

  

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Neste envelope conterá todos os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação 

técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e outros documentos 

exigidos neste Edital e seus anexos como indispensáveis à sua legitimação no processo 

licitatório, sob pena de desclassificação do certame. 

8.2. Os envelopes deverão conter, exemplificativamente, em sua parte externa, os seguintes 

dizeres, de acordo com o seu conteúdo: 

AO SENAR/AR-PI 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Sete de Setembro, 150, Bairro Centro, Teresina – PI. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS  
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Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

AO SENAR/AR-PI 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Sete de Setembro, 150, Bairro Centro, Teresina – PI. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

8.3. Os 02 (dois) envelopes porventura encaminhados a Comissão Permanente de Licitação, sem 

representação da licitante, poderão ser aberto e concorrer ao Pregão Presencial na fase inicial de 

classificação das propostas de preços, ficando a respectiva licitante prejudicada apenas da 

participação da fase de lances. 

8.4. Não serão aceitos envelopes que não estão lacrados e devidamente rubricados pelo 

representante legal da licitante. 

9 – DA HABILITAÇÃO 

9.1. 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; 

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

pena de desclassificação da licitante; 

9.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, o Pregoeiro 

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: 

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

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

9.3.2. 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); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.3.3. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União; 

9.3.4. 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. 

9.3.4.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de 

condição de participação. 

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

documentos: 

9.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

em Cartório competente; 

9.4.1.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante; 

9.4.1.3. 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; 

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

somente o último ato devidamente registrado na Junta Comercial. 

9.4.1.4. 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 9.4.1 e seus subitens. 

9.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.4.2.1. 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, declarando que a licitante já produziu e entregou produtos de mesma 

natureza (livros, apostilas, cartilhas, banners, etc.), de forma satisfatória e no prazo previsto, 

conforme o Lote em que está participando. 

9.4.3. REGULADIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

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

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

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

9.4.3.4. 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; 

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

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

9.4.3.7. 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). 

9.4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.4.4.1. 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. 

9.4.4.1.1. 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. 

9.4.4.2. 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. 

9.4.4.3. 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). 

9.4.5. OUTROS DOCUMENTOS 

9.4.5.1. Declaração 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  
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aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, em papel 

timbrado da licitante, conforme modelo no Anexo IV. 

9.4.5.2 – 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, 

conforme modelo do Anexo V; 

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

empresa, de inexistência de fato impeditivo a habilitação, conforme modelo do anexo II; 

9.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

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

em cartório, pois sua autenticidade será conferida via internet. 

9.5.2. 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. 

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

entrega ou solicitações de documentos. 

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

contratual, sob pena de rescisão contratual. 

9.5.5. 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. 

10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, por escrito, digitada, em 

uma via, contendo a identificação da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em 

língua português, salvo as expressões técnicas, com numeração e rubrica em suas folhas, com data 

e assinatura do representante legal. 

10.2. A Proposta de preços conterá ainda menção à modalidade e ao número da licitação; descrição 

detalhada; marca dos materiais, quando aplicáveis; valor unitário e total por item, e valor total do 

lote, conforme as especificações constantes no Termo de Referência;  

10.3. Razão Social da empresa licitante, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), endereço completo, número de telefone e endereço eletrônico. 

10.4. Identificação do banco, agencia e número da conta corrente para efeito de pagamento, bem 

como a informação de 02 (dois) telefones de rede móvel ou fixo que possam ser contatados para 

solicitação dos materiais. 
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10.5. Todas as especificações dos materiais contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

10.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais. 

10.7. A falta de um dos requisitos acima descritos na proposta de preços ensejará desclassificação 

da licitante. 

10.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para 

sua apresentação. 

10.9. Não serão admitidas proposições que sugiram cancelamentos, retificações de preços, 

acréscimos ou alterações nas condições estipuladas neste edital. 

10.10. O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12(doze) 

meses, salvo quando confirmado motivo justo para revisão ou atualização. 

10.11. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado e que 

apresentarem preços irrisórios, incompatíveis com o preço de mercado. 

11 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA ETAPA DE LANCES 

11.1. No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote. 

11.2. A partir da data e horário indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro iniciará sessão 

pública do Pregão Presencial, com o credenciamento dos licitantes presentes na forma do item 6, 

procedendo ao recebimento e a abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO correspondentes a este Pregão conforme o Edital e seus 

anexos. 

11.3. Iniciada a abertura dos envelopes referentes às propostas de preços, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseguinte, a impossibilidade de admissão de novos participantes no 

certame. 

11.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificada as propostas cujo objeto não atenda as 

especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

11.5. Classificará a licitante autora de menor proposta por lote e todas aquelas que não excedam a 

15% em relação àquela, para que os representantes credenciados das licitantes participem da etapa 

de lances verbais. 

11.6. Quando não forem classificadas, no mínimo, 03 (três) propostas na forma definida no item 

11.5, serão classificadas a de menor preço e as duas melhores subsequentes. 
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11.7. A classificação de apenas 02(duas) propostas do item 11.5 não inviabilizará a proposta de 

lances verbais. 

11.8. As propostas que não acudirem os itens 11.5 e 11.6 estão desclassificadas do certame. 

11.9. No caso de desclassificação da proposta, caberá recurso de reconsideração a Comissão 

Permanente de Licitação, com as justificativas de suas razões, apresentado oralmente ou por 

escrito, competindo àquela analisar e decidir de imediato, podendo a sessão ser suspensa a critério 

da própria comissão. 

11.9.1. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação referente ao recurso de reconsideração 

não caberá recurso. 

11.10. Vencida a fase das propostas, o Pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o 

autor da proposta escrita de maior preço classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais 

classificados na ordem decrescente de preço. 

11.11. Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que, no 

momento, estiver com a proposta de maior preço, e, assim, sucessivamente, até que, numa rodada 

completa, não haja mais lances e se obtenha, em definitivo, o menor preço. 

11.12. Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 

11.13. O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova 

rodada, caso ocorra. 

11.14. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de 

preço classificadas para esta fase. 

11.15. O Pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em ordem 

crescente de preço. 

11.16. Ordenando os preços em ordem crescente, a Comissão Permanente de Licitação promoverá 

a abertura e verificação da documentação relativa à habilitação do licitante que apresentou o 

menor preço. 

11.17. Sendo hipótese de inabilitação ou descumprimento de qualquer exigência estabelecida no 

edital, o Pregoeiro convocará o autor do segundo maior lance, desde que atenda o menor preço 

vencedor e atenda todas as exigências estabelecidas pelo instrumento convocatório. 

11.17.1. O segundo colocado não aceitando, convocará os licitantes de acordo com o a ordem de 

preços. 

11.18. No caso de empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
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11.18.1. Será considerado empate aquelas situações em que os lances apresentados pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço, consoante determinação do art. 44, §2º da Lei Complementar n° 123/2006. 

11.19. No caso de o lance melhor classificado não tenha sido ofertado por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte e houver proposta destas empresas igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.19.1. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte considerada empatada e melhor classificada 

será convocada para apresentar novo lance inferior àquele considerado vencedor do certame no 

prazo máximo de 05(cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

11.19.2. O novo lance apresentado pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte durante a 

sessão pública constará na ata, que será assinada pelos componentes da Comissão Permanente de 

Licitação e representantes das proponentes presentes. 

11.19.3. Não sendo possível a efetivação como vencedora Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte melhor classificada, será declarada vencedora a empresa que ofertou o menor lance, sendo 

adjudicado à licitante com proposta vencedora. 

11.19.4. O disposto nos itens 11.19, 11.19.1, 11.19.2, 11.19.3 somente será aplicado quando houver a 

situação fática que enquadre sua aplicação. 

11.20. Definida a licitante classificada em primeiro lugar com o menor preço por lote, esta deverá 

individualizar os valores por item. 

11.20.1. Os descontos obtidos na etapa de lances, referente a cada lote, deverá ter aplicação linear 

sobre todos os itens que compõem o lote. 

11.21. A Comissão Permanente de Licitação, antes de declarar o licitante vencedor do lote, 

verificará a aceitabilidade dos preços conforme o valor estimado e estando aceitáveis, promoverá a 

abertura e verificação da documentação relativa à habilitação do licitante que apresentou o menor 

preço. 

11.21.1. Serão desclassificadas as propostas com valores superiores ao preço máximo fixado e 

que apresentarem preços irrisórios, incompatíveis com o preço de mercado. 

11.21.2. Não serão admitidos lances negativos. 

11.22. Ocorrendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de qualquer exigência no 

instrumento convocatório, caberá a Comissão Permanente de Licitação autorizar o Pregoeiro a 

convocar a licitante autora do segundo menor lance e, assim, sucessivamente. 

11.23. Declarada a licitante vencedora, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o 

processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
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11.24. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, membros da Comissão Permanente de 

Licitação, representantes das licitantes presentes e vai ratificada pela superintendência. 

11.25. A licitante vencedora do(s) lote(s) terá 02 (dois) dias para encaminhar proposta de preços 

atualizada. 

12 – DO CONTRATO 

12.1. A vencedora do certame deverá comparecer, após convocação, em até 03 (três) dias, na sede 

do SENAR/AR-PI para assinatura do contrato. 

12.2. Se o adjudicatário não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação ou, 

quando injustificadamente recusar-se a assinar o instrumento contratual, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitado a ordem de classificação dos lances, para, após a verificação 

da aceitabilidade e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação. 

12.2.1. Conforme preceituado no art. 31, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos, a 

recusa injustificada do contrato, aplicar-se-á a suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SENAR/AR-PI por prazo de 02 (dois) anos. 

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

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

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

12.3.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução da contratação e do fornecimento. 

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

durante a execução da contratação e do fornecimento. 

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

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

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

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

12.3.6. 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. 

12.3.7. Designar funcionário responsável pelo acompanhamento e recebimento dos produtos. 

12.3.8. Requisitar à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias de antecedência, o fornecimento 

dos materiais, através do documento Requisição de Materiais, o qual será repassado  
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através de correio eletrônico ou funcionário designado, contendo as informações necessárias, tais 

como o tipo e quantidade. 

12.3.9. 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. 

12.3.10. Proporcionar todas as facilidades e esclarecimentos inerentes ao regular fornecimento nos 

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

12.3.11. Determinar, formalmente, a regularização das falhas ou defeitos observados no 

fornecimento de materiais, bem como documentar as ocorrências havidas e aplicar as penalidades 

legalmente cabíveis. 

12.4. A CONTRATADA compromete-se: 

12.4.1. Após a adjudicação e homologação do Pregão Presencial, assinar o contrato no prazo de 03 

(três) dias, contados do recebimento da convocação. 

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

12.4.3. Disponibilizar nos locais 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. 

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

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

12.4.5. 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. 

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

cento) do valor contratado. 

12.4.6.1. Os acréscimos ou supressões devem ser devidamente justificados. 

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

12.4.8. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade no fornecimento 

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

12.4.9. 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. 
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12.4.10. Não subcontratar ou terceirizar o objeto do contrato. 

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

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

12.4.12. Manter sempre em dias a regularidade da documentação exigida neste instrumento 

convocatório, para fins de pagamento. 

12.4.13. Zelar pelo bom e fiel fornecimento dos materiais contratados, executando-os em completa 

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

12.4.14. 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 dos materiais contratados. 

12.4.15. Atender todos os prazos e demais exigências previstas no termo de contrato e no 

respectivo edital e seus anexos, bem como oferecer pronto e adequado atendimento a quaisquer 

exigências da fiscalização exercida pela contratante, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados. 

12.4.16. 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 o fornecimento de materiais autorizados. 

12.4.17. Assumir todas as despesas e 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. 

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

terceiros contratados para o fornecimento de materiais, como se essas ações ou omissões fossem 

próprias. 

12.4.19. 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. 

12.4.20. Observar todos os procedimentos previstos, inclusive prazos, para regular fornecimento 

dos materiais, sob pena de não recebimento dos valores cobrados e sujeição às sanções previstas no 

respectivo instrumento de contrato. 

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

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

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

iniciais de habilitação. 
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12.4.22. A Nota Fiscal deverá discriminar os valores dos materiais por unidade. 

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota fiscal referente aos 

materiais fornecidos, acompanhados da requisição de materiais, devidamente atestado pela 

Gerência Administrativa e Financeira. 

13.2. A solicitação de pagamento e nota fiscal, acompanhada das requisições, deve ser entregue até 

o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

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

13.3.1. Certidão de Regularidade com a Seguridade Social. 

13.3.2. Certidão de Regularidade com o FGTS; 

13.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional; 

13.3.5. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

13.3.6. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 

13.3.7. Certidão Negativa de Débitos da Justiça do Trabalho. 

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

deste edital. 

13.5. 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. 

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

no item 12.1. 

14 – DAS SANÇÕES 

14.1. 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. 

14.2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou 

parcialmente, ficará sujeita às seguintes penalidades 

14.2.1. Advertência 
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14.2.2. 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. 

14.2.3. 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. 

14.3. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato no prazo de 03 (três) 

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. 

14.4. 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. 

14.5. 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 à cobrança judicial ou descontar dos valores 

devidos à licitante vencedora. 

14.6. As penalidades aplicadas não poderão ser aplicadas nos casos fortuitos e de força maior 

quando devidamente justificadas e comprovadas perante a CONTRATADA. 

15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. O SENAR/AR-PI reserva-se o direito de rescindir o contrato ou termo equivalente, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, antes do fornecimento dos materiais 

requisitados, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie e, 

também, nos seguintes casos: 

15.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE: 

15.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de obrigações ou prazos. 

15.1.1.2. Lentidão do cumprimento contratual, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade do fornecimento dos materiais ou execução no prazo estipulado. 



 

 

 

21 
 

 

15.1.1.3. Atraso injustificado ou paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação à 

CONTRATANTE. 

15.1.1.4. Desatendimento das determinações regulares da Gerência Administrativa e Financeira 

para fiscalizar a execução contratual. 

15.1.1.5. Comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal. 

15.1.1.6. Subcontratação ou terceirização do objeto. 

15.1.1.7. Decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência civil dos sócios. 

15.1.1.8. Dissolução da sociedade. 

15.1.1.9. Alteração social que modifique a atuação da CONTRATADA que divirja do objeto 

contratual. 

15.1.1.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

CONTRATANTE exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato ou instrumento 

equivalente. 

15.1.1.11. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato ou termo equivalente. 

15.1.1.12. Por acordo das partes, mediante decisão fundamentada da autoridade competente e, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

15.1.1.12. De forma judicial, nos termos da legislação. 

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Não poderão participar da presente licitação empresas que possua entre seus sócios 

conselheiros, dirigentes ou funcionários do SENAR/AR-PI. 

16.2. O SENAR/AR-PI reserva-se o direito de cancelar a licitação, justificadamente, antes da sessão 

de lances ou assinatura da Ata de Registro de Preços. 

16.3. Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e incluirá o do vencimento, considerando 

os dias consecutivos, na forma do art. 41 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR/AR-PI. 

16.3.1. Só se iniciam e vencem prazos em dia de funcionamento do SENAR/AR-PI. 

16.4. Integra o presente Edital o Termo de Referência e seus anexos. 

16.5. É exigida a retirada do presente Edital e seus anexos na sede do SENAR/AR-PI ou solicitado 

por e-mail mencionado no preâmbulo. 
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16.6. A participação na presente licitação evidencia ter o licitante aceitado expressamente todos os 

termos do Edital. 

16.7. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão Presencial, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

16.8. É assegurado ao SENAR/AR-PI o direito de anular, revogar, cancelar, a qualquer tempo, o 

presente Pregão Presencial, antes de assinado a Ata e dando ciência aos participantes com 

indicação dos motivos que ensejaram a medida. 

16.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O 

SENAR/AR-PI não será, em nenhuma hipótese, responsável por estes custos, independentemente 

da condução ou resultado do processo licitatório. 

16.10. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão. 

16.11. Em hipótese alguma, qualquer funcionário do SENAR/AR-PI autenticará documentos. 

16.11.1. Só serão aceitos autenticados em Cartório competente. 

16.12. A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à aquisição do objeto. 

16.13. Nos casos omissos, em que não houver previsão no Regulamento de Licitações e Contratos 

do SENAR/AR-PI, será aplicada a Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos 

16.14. Na hipótese de todas as licitantes serem inabilitadas ou desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar prazo de 05(cinco) dias para apresentação de nova 

documentação e propostas, livre das causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação. 

16.15. Na execução dos serviços deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990), quanto aos regramentos, vícios e defeitos. 

16.16. O foro para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Edital e a execução contratual é 

o da comarca de Teresina – Piauí. 

Teresina, 14 de julho de 2021. 

 

 

Nelson Estevam de Andrade Junior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Pregoeiro 
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Hylton Eloy Fererira 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

Karinne Silva do Nascimento 

Membro CPL

 

Diego da Paz Carvalho 

Superintendente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DEPARTAMENTO: Gerência Administrativa e Financeira 

VALOR ESTIMADO: R$ 725.551,07 (setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e 

um reais e sete centavos). 

 

1 – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por finalidade a aquisição de materiais gráficos utilizados 

internamente e nas ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração 

Regional do Piauí – SENAR/AR-PI, dentro os quais estão inseridos PRODUÇÃO DE 

MATERIAL GRÁFICO NA FORMA DE VESTUÁRIO, FOLDER’S, CÓPIAS, DENTRE 

OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS, divididos em 03 (três) LOTES, conforme segue: 

LOTE 1 – VESTUÁRIO, UNIFORMES;  

LOTE 2 – FOLDER E IMPRESSOS; 

LOTE 3 – CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Justifica-se a necessidade de contratação de produção de Materiais Gráficos 

para atendimento dos cursos ministrados pelo SENAR/AR-PI, atendendo a atividade 

fim desta entidade, bem como para a elaboração de materiais gráficos diversos para 

divulgação da marca em eventos, cursos, palestras entre outras atividades que o 

SENAR/AR-PI esteja presente. 

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

fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 

3 – DO QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E ORÇAMENTO 

ESTIMADO  

3.1. Estima-se o valor total anual da presente licitação em R$ R$ 725.551,07 (setecentos e vinte 

e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos), sendo R$ 143.529,40 (cento e 

quarenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) para o lote 01, R$ 

471.478,33 (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três 

centavos), para o lote 02 e R$ 180.543,33 (cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e trinta e três centavos) para o Lote 03; 
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3.2. Abaixo, seguem os valores máximos estimados para a contratação dos lotes: 

LOTE 01 - VESTUÁRIO, UNIFORMES 

Item Quant. Und. Descrição do Material 
MEDIA DE VALORES 

 Vr. Unit. Vr. Total 

1 180 und Mochilas tipo Nylon       94,50      17.010,00  

2 700 und Bonés       11,33        7.933,33  

3 650 und Camisa em malha 100% algodão       24,67      16.033,33  

4 6.500 und Mascara branca em tecido 3 camadas         4,77      30.983,33  

5 64 pct 
Avental descartável em TNT logomarca 
Senar (pct c/ 100) 

      18,67        1.194,67  

6 750 und Mochila tipo saco       22,33      16.750,00  

7 500 und Camisa malha 100% algodão, branca, 
manga longa 

      28,33      14.166,67  

8 167 und Bolsa tipo ecobag       24,20        4.041,40  

9 600 und Camisa malha 100% algodão, branca, 
manga curta 

      24,67      14.800,00  

10 500 und Chapéu árabe       21,50      10.750,00  

11 200 und Camisa saúde do homem, manga curta       24,67        4.933,33  

12 200 und Camisa saúde da mulher, manga curta       24,67        4.933,33  

TOTAL PREVISTO  143.529,40 

 

LOTE 02 - FOLDER E IMPRESSOS 

Item Quant. Und. Descrição do Material 
MEDIA DE VALORES 

 Vr. Unit. Vr. Total 

1 20.000 Und. Folder tamanho A4         0,88      17.600,00  

2 8 Und. Placa de conclusão de curso     950,00        7.600,00  

3 50 Und. Cracha p/ funcionários em PVC (completo)       30,13        1.506,67  

4 20 Und. Crachá p/ visitantes       23,07           461,33  

5 15.000 Und. Folder tamanho A4 papel couchê         0,98      14.700,00  

6 1.000 Und. 
Cartazes saude do homen/ saude da 
mulher 

        1,23        1.233,33  

7 10.000 Und. Folder Senar A4         1,23      12.333,33  

8 78 Und. Banner tam. 90x120cm     103,33        8.060,00  

9 2.610 Und. Placa ou faixa lona night day, agronordeste       86,33    225.330,00  

10 3 Und. 
Banner ou testeira, personalizada, tam. 3x2 
mt 

    489,00        1.467,00  

11 5.000 Und. 
Crachá produzido em plastico, tam 10x15 
cm 

        3,80      19.000,00  

12 2.000 Und. Envelope padrão Senar, tam 36x26cm         1,02        2.033,33  

13 5.000 Und. Pasta em papel c/ bolso interno         7,00      35.000,00  
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14 10.000 Und. 
Pasta em papel verde: capa processo 
Senar 

        2,63      26.333,33  

15 150 Und. 
Fita adesiva transparente personalizada 
Senar 

      37,33        5.600,00  

16 8.000 Und. Cartão de visita funcionários          0,53        4.240,00  

17 15.000 Und. Panfleto mulheres em campo 14x21cm 
        0,68      10.150,00  

18 300 Und. Caixas de papelão tam. Medio 
      12,77        3.830,00  

19 300 Und. Caixas de papelão tam. Grande 
      16,67        5.000,00  

TOTAL PREVISTO  401.478,33 

 

LOTE 03 - CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 

Item Quant. Und. Descrição do Material 
MEDIA DE VALORES 

 Vr. Unit. Vr. Total 

1 50000 Und. Cópia frente- preto e branco         0,21      10.333,33  

2 200000 Und. Cópia frente e verso- preto e branco         0,24      48.666,67  

3 50000 Und. Cópia frente - colorida         0,93      46.333,33  

4 50000 Und. Cópia frente e verso- colorida         1,25      62.500,00  

5 100 Und. 
Encadernação capa transparente espiral 
até 100 páginas  

        7,17           716,67  

6 1000 Und. 
Encadernação capa transparente espiral 
até 250 páginas 

        9,83        9.833,33  

7 200 Und. 
Encadernação capa transparente espiral 
até 500 páginas 

      10,80        2.160,00  

TOTAL PREVISTO  180.543,33 

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, estão especificados detalhadamente no Anexo I-A, 

devem ser produzidos após aprovação das amostras e requisição por essa regional, livre de  

imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam suas usabilidades, devendo ainda 

atender rigorosamente as necessidades dessa regional. 

3.5. A CONTRATADA se obriga a substituir, no prazo máximo de 03 (três) 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. 
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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. 

4- DAS OBRIGAÇÕES 

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

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

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

requisições de materiais. 

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

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

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

surgirem durante a execução da contratação e do fornecimento. 

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

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

4.1.5. Acompanhar a execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, podendo 

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

4.1.6. 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. 

4.1.7. Designar funcionário responsável pelo acompanhamento e recebimento dos produtos 

ou serviços. 

4.1.8. Requisitar à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias, os fornecimentos dos 

materiais, através do documento Requisição de Materiais, o qual será repassado através de 

correio eletrônico ou funcionário designado. 

4.1.9. 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. 

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

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

4.1.11. 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. 
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4.2. A CONTRATADA compromete-se: 

4.2.1. Após a adjudicação e homologação do Pregão Presencial, assinar o contrato no prazo 

de 03 (três) dias, contados do recebimento da convocação. 

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

4.2.3. 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. 

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

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

instrumento. 

4.2.5. 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. 

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

por cento) do valor contratado. 

4.2.6.1. Os acréscimos ou supressões devem ser devidamente justificados. 

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

CONTRATANTE. 

4.2.8. 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. 

4.2.9. 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. 

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

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

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

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

convocatório, para fins de pagamento. 
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4.2.13. 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. 

4.2.14. 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. 

4.2.15. 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. 

4.2.16. 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. 

4.2.17. 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. 

4.2.18. 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. 

4.2.19. 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. 

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

fornecidos. 

4.2.21. 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. 

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

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. 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. 
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5.2. A solicitação de pagamento e nota fiscal ou fatura, acompanhada das requisições, deve 

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

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

8.3.1. Certidão de Regularidade com a Seguridade Social. 

8.3.2. Certidão de Regularidade com o FGTS; 

8.3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional; 

8.3.5. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

5.3.6. Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 

5.3.7. Certidão Negativa de Débitos da Justiça do Trabalho. 

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

preambulo deste edital. 

5.5. 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. 

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

previsto no item 5.1. 

6 – DAS SANÇÕES 

6.1. 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. 

6.2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou 

parcialmente, ficará sujeita às seguintes penalidades 

6.2.1. Advertência 

6.2.2. 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. 

 

 



 

 

31 
 

 

6.2.3. 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. 

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

03(três) 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. 

6.4. 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. 

6.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, deverá ser paga no prazo de 

5(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. 

6.6. As penalidades aplicadas só poderão ser aplicadas nos casos fortuito e de força maior 

quando devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAR/AR-PI. 

07- GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O presente contrato será gerenciado e fiscalizado pela Gerência Administrativa e 

Financeira ou por funcionário designado por este setor. 

Teresina, 29 de julho de 2021. 

 

Marcia Reijani Chaves Borges 

 GERENTE DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, PROGRAMAS E 

PROJETOS 

 

Silvio Brito 

GERENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

E GERENCIAL 

 

Reginaldo Soares Veloso 

GERENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL 
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ANEXO I - "A"- DESCRIÇÃO DETALHADA DOS LOTES 

LOTE 1 - VESTUÁRIO E UNIFORMES 

item Quant/und DESCRIÇÃO IMAGEM ILUSTRATIVA 

1 180 und 

 

• Tamanhos: Devem ser fornecidos MOCHILAS com as medidas 

46cm x 35cm x 22cm. Mochila em tecido nylon 1200 com 

camada de pvc; Pantone na mochila cor verde oliva; com duas 

divisões principais; na parte de trás forrada com espuma pack de 

4mm; com forro maquinetado de 130 gramas na cor preto; duas 

costuras na parte de trás em formato de L juntando o nylon, a 

espuma pack e o forro; uma divisória interna para notebook, um 

bolso interno costurado na divisória entre os dois bolsos 

principais; fechamento em zíper nº 8 na cor preto com dois 

cursores na cor preto em ambos zípers; alça de mão em fita de 

30mm na cor preto com pegador plástico na cor preto; alças para 

as costas em formato anatômico “U” tipo sanduiche em tecido 

nylon 1200, espuma pack 4mm e tela specyl na cor preto com 

acabamento lateral em fita de 25mm, nas partes inferiores 

costurado acessórios plástico onde vai uma alça de 30mm de 

largura por 45cm de comprimento costurado em tecido no 

formato de triângulo na parte inferior da mochila; bolso frontal 

em nylon 1200 em acabamento com vivo forrado em nylon 600 

na cor preta em formato em “u”, detalhe frontal inferior de nylon 

600 na cor preto de 5cm de altura x 30cm comprimento; um bolso 

de tela specyl na cor preto na lateral, com elástico reforçado de 

18mm na cor preto na parte superior e acabamento inferior em 
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gorgorão de 25mm dobrado; Pantone do bordado cor Branca; 

bordado frontal externo logo do SENAR – ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E GERENCIAL; bordado de linha multifilamentos de 

poliéster; tamanhos aproximados dos bordados 13cm x 8cm; 

mochila costurada em linha de nylon nº 40 na cor preto; toda em 

acabamento na parte interna em fita TNT 2,5cm na gramatura de 

120 gramas. 

2 700 und 

 

• Boné seis gomos com profundidade mínima de 16 cm. Tecido brim 
100% algodão peletizado, gramatura 304. 

   

• Cores: branco e verde. 

• Tamanho: adulto. Acabamento: fecho em brim peletizado do próprio 
tecido. Fivela de metal e ilhós de metal niquelados.  Acabamento 
interno carneira de algodão. Quatro ilhoses de metal na copa. Botão 
plástico forrado com o próprio tecido com pino de metal. 

• Impressão 4x0 cores chapadas em silk screen: logomarca na frente. 
  

3 650 und 

 

• Camisa em malha 100% algodão – fio 30.1 – penteada ou malha pv – 
poliviscose, cor branca, com gola redonda (careca) na cor verde, 
manga curta com punho na cor da gola (verde). Impressão em 4 cores 
em silk screen na frente e costas. Arados, logomarcas FAEPI / SENAR, 
do  programa e parceiros. 

• Tamanhos: p, m, g, gg e eg 

    

  
  

4 6500 und 

 

• Máscara branca em tecido reutilizável com 03 camadas de tecido 
branco, com logomarcas FAEPI /SENAR/SINDICATOS, sendo as 
camadas compostas por: 1-camada interna absorvente; 2-camada 
intermediária que atua como um filtro; 3-camada externa feita de um 
material não absorvente, como o poliéster, atendendo ao que 
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recomenda a OMS – Organização Mundial da Saúde e o Ministério da 
Saúde. 

 
  

5 64 pct 

 

• Avental descartável em tnt com logomarca SENAR/AR-PI, tamanho 
adulto padrão, 68 cm de alturax48 cm largura na altura da cintura e 22 
cm de largura altura do busto com regulagem e tiras para amarrar na 
altura da cintura e pescoço. Com logomarca do SENAR/AR-PI na 
frente, na altura do busto e um bolso de 20 cmx10 cm na frente e 
abaixo da logomarca. Pacotes com 100 unidades. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 750 und 

 

• Mochila, tipo saco, cor verde gramatura 240 gr/l - tecido 100% pet, com 
alças na cor verde e 2 ilhóes – logomarcas do programa, faepi/senar e 
endereço, impressa em silk screen 4 cores, centralizada, tamanho 
base 32 cm profundidade e altura 41cm, costura e acabamento em 
overloque. 

  

  

7 500 und 

 

• Camisa malha 100% algodão – fio 30.1 – penteada ou malha pv – 
poliviscose, cor branca, com gola em v na cor branca, manga longa. 
Impressão em 4 cores em silk screen nas mangas, logomarcas FAEPI 
/ SENAR.  

• Tamanhos: p, m, g, gg e eg 
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8 167 und 

 

• Bolsa, tipo ecobag, material lona pet, tamanho 45 cm de largura, 40 cm 
de altura e 05 cm de profundidade, cor branca, com alças de 31 cm. 
Logomarca do programa, FAEPI/SENAR e endereço. Impressa em silk 
screen em 4 cores, centralizada, costura e acabamento em overloque. 
Impressão frente e verso. 

    

9 600 und 

 

• Camisa em malha 100% algodão – fio 30.1 – penteada ou malha pv – 
poliviscose, cor branca, com gola redonda (careca) na cor lilás, manga 
curta com punho na cor da gola (lilás). Impressão em 4 cores em silk 
screen na frente e costas. Arados, logomarcas FAEPI / SENAR, do  
programa e parceiros. 

    

• Tamanhos: p, m, g, gg e eg 

10 500 und 

 

• Chapéu árabe com proteção de nuca e fechamento frontal, material em 
brim e com jugular. 

  

• Cores: tons pasteis 

• Impressão 4x0 cores chapadas em silk screen: logomarcas nas duas 
laterais e na frente. 

  

11 200 und 

 

• Camisa saúde do homem, em malha 100% algodão – fio 30.1 – 
penteada ou malha pv – poliviscose, cor branca, com gola redonda 
(careca) na cor verde, manga curta na cor da gola (verde). Impressão 
em 4 cores em silk screen na frente e costas. Arados, logomarcas 
FAEPI / SENAR, do  programa e parceiros. 

• Tamanhos: p, m, g, gg e eg 
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12 200 und 

• Camisa saúde da mulher, em malha 100% algodão – fio 30.1 – 
penteada ou malha pv – poliviscose, cor branca, com gola redonda 
(careca) na cor laranja, manga curta na cor da gola (laranja). 
Impressão em 4 cores em silk screen na frente e costas. Arados, 
logomarcas FAEPI / SENAR, do  programa e parceiros. 

• Tamanhos: p, m, g, gg e eg 
  

 

 
 
  

 

LOTE 02 – FOLDER’S E IMPRESSOS 

item 

  

DESCRIÇÃO IMAGEM ILUSTRATIVA 

01  20.000 und • Folder tamanho a4, papel couchê 90 g   

02  8 und 

• Placa de conclusão de curso, placa mural confeccionada em vidro 
de 8mm, adesivado e fixada com alongadores de inox em base de 
mdf medindo 70x50cm, pintada e envernizada. 

  

  

03  50 und 

• Crachá para funcionários em pvc cristal 5,5 x 8,5 cm- cantos 
arredondados- impressão colorida frente e verso, com cordão 
sublimático de 2 cm de largura (verde) 

 

04 20 und 

• Crachá para visitantes em pvc cristal 5,5 x 8,5 cm- cantos 
arredondados- impressão colorida frente  
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05  15.000 und 

• Folder tamanho a4, papel couchê 150 g. 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

06  1.000 und 

• Cartazes programa saúde do homem/saúde da mulher - papel 
couchê 150 g, 40 cm altura x 29 cm largura. 

  

07  10.000 und 

• Folder SENAR em papel couchê brilho 150 g, tamanho a4 arte em 
anexo. 

  

08  78 und 

 

• Banners - banner em lona vinílica, brilho ou fosca, 440 g tamanho 
90x120cm, com bastão e corda 
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09  2610 und 

• Placa ou faixa de lona night day, personalizada 
AGRONORDESTE/ CAMPO PRODUTIVO, tamanho 1 m x 60 cm  

  

10 03 und 

• Banner e/ou testeira personalizada, com ilhós nas 04 laterais, em 
lona vinílica, brilho ou fosca, 440 g, tamanho 3  x 2 metros. 

  

11  5000 und 

• Crachás produzidos em plástico ps 3 x 0 cor, formato 10 x 15 cm, 
com cordão de naylon com ponteiras plástico. Artes em anexo. 
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12  2000 und 

• Envelope padrão senar - tamanho:36x26cm na cor branca em 
papel ap 180 g, arte em anexo. 

  

13  5000 und 

• Pasta de papel com bolso interno na cor verde (com logomarca 
SENAR) para eventos. Tamanho:392x523 mm papel 300g cores, 
frente e verso. 
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14  10.000 und 

• Pasta de papel verde: capa de processo no formato aberto 
48,6x34,0 e fechado 24,3x34,0cm, pasta formato 48,6x34,0 cm 
em couche fosco 230 g/m² em 4x4 cor(es), prova contratual, 
corte/vinco, laminação fosca em bopp frente/verso, acabamento: 
com aplicação de ilhós nos furos. 

 
 

 

 
 
 

15  150 und 

• Fita adesiva transparente personalizada com logomarca do senar-
ar/pi, à base de polipropileno, revestida de adesivo de base 
acrílica 45mm x 40m. Adesivo sensível à pressão com alta 
adesão instantânea   

 

  

16  8000 und 

• Cartões de visita funcionários, em papel couche 300 g, só frente     
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17  15.000 und 

• Panfleto(s) mulheres em campo (tamanho:14x21cm papel couchê 
fosco 90g cores frente e verso).  

  

18  300 und 

• Caixas de papelão tamanho médio tamanho: 50x35x30, 
qualidade: onda b/c gramatura: 700, material: onda dupla - 
papelão ondulado espessura do papel: 9 mm, cor interna e 
externa: pardo. 
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19  300 und 

• Caixas de papelão tamanho grande tamanho: 70x50x40, 
qualidade: onda b/c gramatura: 700, material: onda dupla - 
papelão ondulado espessura do papel: 9 mm, cor interna e 
externa: pardo. 

  

 

  

LOTE 03 – CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO 

item  Quantidade/und DESCRIÇÃO 

01 50.000 und 
Cópia frente- preto e branco 

  

02 200.000 und Cópia frente e verso- preto e branco 

03 50.000 und 
Cópia frente - colorida 

04 50.000 und 
Cópia frente e verso- colorida 

05 100 und 
Encadernação capa transparente espiral até 100 páginas  

06 1000 und 
Encadernação capa transparente espiral até 250 páginas 

07 200 und 
Encadernação capa transparente espiral até 500 páginas 
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ANEXO II 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 (Razão social), inscrita no CNPJ sob o nº __________________, com sede na 

________________, nº ____________, cidade de ___________, Estado do ______________, por 

intermédio do(s) seu(s) representante(s) legal(is), Sr. ________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº _____________ e inscrito no CPF/MF sob o nº ___________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Local, data 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 A ___(nome da empresa)___, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por intermédio de 

seu(s) representante(s) legal(is) o(a) Sr(a)______________________, portador da Cédula de 

Identidade nº __________, inscrito no CPF/MF sob o nº _______________, DECLARA, para os 

fins disposto no Edital do Pregão Presencial nº ___, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 (  ) MICROEMPRESA, conforme previsto no art. 3º, inciso I da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme previsto no art. 3º, inciso II da Lei 

Complementar nº 123/2006 

 DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do art. 

3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

Local, data 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES (PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA) 

 

 A ___(nome da empresa)___, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por intermédio de 

seu(s) representante(s) legal(is) o(a) Sr(a)______________________, portador da Cédula de 

Identidade nº __________, inscrito no CPF/MF sob o nº _______________, DECLARA que 

atende o inciso XXXIII do art. 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(catorze) anos. 

 

Local, data 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CONSELHEIRO, 

DIRIGENTE OU FUNCIONÁRIO DO SENAR/AR-PI (PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA) 

 

 DECLARO, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que a empresa 

____________________________________ não possui em seu quadro societário conselheiro, 

dirigente ou funcionário do SENAR/AR-PI. 

 

Local, data 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAR/AR-PI 

Ref. Pregão Presencial nº 003/2021 

Data de realização do certame: XX/XX/XXXX, às XX:XX 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS: 

TELEFONES PARA CONTATO CONFORME ITEM 9.4 DO EDITAL 

LOTE X- 

ITEM 
QUANT. UNID. 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01      

02      

VALOR TOTAL (R$)  

 Declaramos para os devidos fins que os preços propostos incluem todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 

 O prazo de validade da presente proposta é 60(Sessenta) dias. 

 O prazo de entrega e as condições de pagamento serão estabelecidas conforme Edital. 

Local, data 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021/SENAR/AR-PI 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/SENAR/AR-PI 

PROCESSO N° 206/2021 

 

Pelo o presente instrumento, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato denominado como 

SENAR/AR-PI, com sede na Rua Sete de Setembro, 150, Bairro Centro, Teresina – Piauí, neste 

ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, a partir do resultado final e respectiva 

adjudicação/homologação constantes no processo n° _____, RESOLVE registrar os preços 

da(s) empresa(s) __(nome da empresa(s)__, inscrita no CNPJ sob o n° _____, Inscrição 

Estadual(se houver) nº ____, Inscrição Municipal(se houver) n° ____, com sede na 

__(endereço completo)__, representada pelo Sr. __(nome do representante legal e 

qualificação completa)__, neste ato denominada EMPRESA(S), conforme especificações e 

estimativas nos anexos do Edital do Pregão Presencial n° 003/2021/SENAR/AR-PI, de acordo 

com a classificação por elas alcançadas, por lote, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 

partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

(___especificar o objeto tal qual o Termo de Referência__) 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, a partir de sua assinatura 

Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o SENAR/AR-PI não será 

obrigado a firmar as contratações que dele advir, facultando-se a realização de licitação 

especifica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao SENAR/AR-PI, através da Gerência 

Administrativa e Financeira no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica nas questões 

legais. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

O preço ofertado pela(s) EMPRESA(S) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 

na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n° 

003/2021/SENAR/AR-PI. 

LOTE N° 

EMPRESA(___nome___) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

     

Em cada fornecimento desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial n° 0001/2021/SENAR/AR-PI, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso. 

Em cada fornecimento, o preço a ser pago é o constante da proposta de menor lance 

apresentada no Pregão Presencial n° 003/2021/SENAR/AR-PI, pela(s) empresa(s) detentora(s) 

da presente Ata, as quais também integra. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá ao SENAR/AR-PI providenciar a publicação do extrato desta Ata de Registro de 

Preços no site da instituição. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I – Quando a(s) EMPRESA(S) não cumprir as obrigações constantes no Edital de Pregão 

Presencial n° 0__/2021/SENAR/AR-PI; 

II – Quando a(s) EMPRESA(S) der causa a rescisão administrativa do contrato(ou 

instrumento contratual que o substitua) decorrente deste Registro de Preços; 

III – Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato(ou instrumento que 

o substitua) decorrente deste Registro de Preços; 
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IV – Os prazos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

V – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) EMPRESA(S) será(ão) informada(s) por 

correspondência, a qual será juntada ao processo da presente ata. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) EMPRESA(S), a 

comunicação será feita através de edital publicado em jornal de grande circulação, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação. 

A solicitação da(s) EMPRESA(S) para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pelo SENAR/AR-PI, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata e no Edital. 

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da(s) 

EMPRESA(S), relativas ao fornecimento do item. 

Caso o SENAR/AR-PI não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo 

critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a(s) 

EMPRESA(S) cumpra(am) integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

(__conforme edital__) 

 

CLÁSULA NONA – DO FORO  

As partes contratantes elegem o foro de Teresina – Piauí como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da Ata de Registro de Preços firmado a partir deste 

instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços em 03(três) 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do 

SENAR/AR-PI. 

Teresina, ___ de ________ de 2021. 

 

 

Júlio Cesar de Carvalho Lima 

Presidente 
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(__Nome do representante legal da empresa__) 

(__Nome da empresa__) 

CNPJ n° 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________________ 

Nome: 

RG: 

________________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO VIII 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2021/SENAR/AR-PI 

 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE 

SI O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

ESTADO DO PIAUÍ E A 

EMPRESA(__nome da empresa___) 

 

De um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 

04.191.107/0001-15, com sede na Rua Sete de Setembro nº 150, Bairro Centro, Teresina – PI, 

neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Júlio César de 

Carvalho Lima, brasileiro, casado, produtor rural, Cédula de Identidade nº ____, inscrito no 

CPF sob o nº ____, residente e domiciliado em Teresina – PI, em doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa(__nome da empresa__), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº ____, com sede à (__endereço completo, 

telefone e e-mail__), neste ato representada pelo Sr. (__nome do representante 

legal__)(__qualificação completa__), Cédula de Identidade nº ____, inscrito no CPF sob o nº 

____, doravante denominada CONTRATADA, considerando a homologação, objeto da 

licitação de que trata o Edital do Pregão Presencial nº __/__/SENAR/AR-PI e o Regulamento 

de Licitações e Contratos do SENAR, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e 

condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

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

que compõem o processo de licitação nº ___, 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 (__conforme edital), conforme especificações detalhadas 

na planilha abaixo: 
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DESCRIÇÃO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

    

PARAGRÁFO 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 do Pregão Presencial nº __/___/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: 

 

NATUREZA DA DESPESA: 

✓ ATEG 

. 07.10.01.010 

.07.10.02.002 

✓ REDE E-TEC 

. 4.1.2.02.08.29 

. 4.1.2.02.08.36 

. 4.1.2.0.09.26 

. 4.1.2.02.09.27 

.4.1.3.02.06.28 

✓ GAF 

. 4.1.1.01.09.26 

✓ GEPPP 

✓ FIC- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

. 41.01.4546 

. 422020836 

. 41314153 

. 4.1.02.02.09.27 

✓ AGRICULTURA IRRIGADA 

. 41014115 

✓ MULHERES EM CAMPO 

. 41314150 

. 41014115 

. 41014546 

✓ NEGÓCIO CERTO RURAL 

. 41314150 
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. 41014115 

. 41014546 

✓ SAÚDE 

. 41014115 

. 41014546 

. 41314153 

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. 

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, através do documento Requisição 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a: 

1) Após a adjudicação e homologação do Pregão Presencial, assinar o contrato no prazo de 

03(três) 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 

CONTRATATE 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. 

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. 
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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 á 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. 

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. 

CLÁSULA SÉTIMA – DO VALOR 

O valor global do presente contrato é R$__(reais). 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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. 

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 CONTARTADA 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 NONA – 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. 
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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. 

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 PRIMEIRA – 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA – 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 QUARTA – 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. 

 

 



 

 

60 
 

 

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam a presente em 2(duas) vias de igual teor 

e forma, juntamente com 2(duas) testemunhas a tudo presentes, para os devidos fins e efeitos 

de direito. 

Teresina, ____ de ____________ de 2021. 

 

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 IX 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2021 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 A (__nome da pessoa jurídica__), inscrita no CNPJ sob o nº (__numero do CNPJ__), 

com sede na (___endereço da licitante__), através de seu representante legal Sr. (__nome e 

qualificação do representante legal__), OUTORGA plenos poderes para representa-la na 

sessão pública do Pregão Presencial nº 003/2021, Processo Administrativo nº 206/2021 

realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Piauí, 

em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar, 

assinar contratos ou termos equivalentes, bem como todas os atos necessários a serem 

praticados no certame. 

Local, data. 

 (___assinatura___) 

Nome do representante legal da empresa (com firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

 

 

 

 

 


