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DATA DA ABERTURA: 16/03/2016 

 

HORÁRIO: 14H              

                                                                                                                                                                                                                                                  

ENDEREÇO: RUA PEDRO RODRIGUES BANDEIRA, 143 – 8º ANDAR – COMÉRCIO – 

SALVADOR, BAHIA – CEP 40.015-080 

 

MODALIDADE: CARTA CONVITE 

 

TIPO:  MENOR PREÇO GLOBAL 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html  

 

 

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Portaria nº 032/ 2015) 

 

Ricardo Silva Freire – Presidente 

Jeandro Leite Costa – Membro 

Verônica Sodré Ramos do Nascimento – Membro 

 

LICITAÇÃO PROCESSADA COM FULCRO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

DE CONTRATOS DO SISTEMA SENAR. 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças de uso da Microsoft na 

modalidade Microsoft Open License Volume Academic – OLV Academic, incluindo atualizações de 

software e suporte, visando atender as necessidades do SENAR-AR/BA, conforme quantitativo e 

especificações estipulados no Termo de Referência - Anexo I. 

 

2. A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

2.1 Os licitantes deverão entregar, via remessa postal ou presencialmente, até data, hora e local designados 

no título deste Convite, envelopes separados, sendo o envelope I contendo a documentação relativa à 

habilitação, o envelope II contendo a proposta comercial, devendo o proponente fazer constar na sua parte 

externa, além da sua razão social, os seguintes dizeres: SENAR/BA – CARTA CONVITE 004/2016, 

conforme modelos abaixo: 

 

 

 

 

    
 

CARTA CONVITE Nº. 004/2016 SENAR/BA 

EDITAL Nº 011/2016 
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2.2.1 O credenciamento é a condição obrigatória para que o licitante se faça representado durante a sessão e 

possa realizar todos os atos inerentes a este certame. 

 

2.2.2 No dia, local e horário designados para realização deste certame, a empresa interessada ou seu 

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, que poderá ser realizado das seguintes 

formas: 

 

2.2.2.1 Carta de Credenciamento acompanhada de documento que comprove os poderes do outorgante 

(modelo anexo VI); 

 

2.2.2.2 Procuração, por instrumento particular, firmada por pessoa que detenha poder de delegação. A 

procuração deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação junto a pessoas jurídicas de 

direito privado, considerando que o(s) Contratante(s) é (são) pessoa(s) jurídica(s) de direito privado.  Deverá 

ainda o instrumento ter fim específico de representação em licitações, inclusive com poderes para renunciar 

ao direito de recurso; 

 

2.2.2.3 Procuração por instrumento público. Neste caso deverão ser observados os mesmo critérios do item 

anterior; 

 

2.2.2.4 Representação através de dirigentes (titular, proprietário, diretor, dirigente ou assemelhado). Tal 

condição deverá ser comprovada mediante apresentação do Contrato Social ou Estatuto Social em que 

estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome do licitante, e ainda, no 

caso de Sociedade Anônima, através da Ata de reunião que elegeu os atuais Diretores, tudo devidamente 

arquivado ou registrado na repartição competente; 

 

2.2.2.5 Em qualquer das hipóteses acima, o preposto ou representante legal da empresa deverá ser 

identificado mediante apresentação de carteira de identidade ou outro documento legal com foto. 

 

2.2.3 O não-credenciamento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  não  é  fato  impeditivo  para 

recebimento  e  abertura  de  seus  envelopes,  mas  o  impedirá  e  a  qualquer  pessoa  presente  que  se 

manifeste e responda por este. 

 

 

 

 

LICITANTE:___________________________________________ 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

CONVITE N° 004/2016 

SENAR-AR/BA 

LICITANTE:__________________________________________________________ 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CONVITE N° 004/2016 

SENAR-AR/BA 
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3. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

3.1 Para serem habilitados, os interessados deverão apresentar respostas para que a Comissão proceda à 

autenticação respectiva. 

 

3.2 ENVELOPE HABILITAÇÃO 

 

3.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es); 

 

a.1) os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem anexar à habilitação 

jurídica cópia da cédula de identidade. 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 

 

c) 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 na alínea “b” supracitada. 

 
d) Caso a Licitante tenha apresentado os documentos do item 2.2 no Credenciamento, a mesma ficará 

isenta de apresenta-los no envelope 2 – Documentos de Habilitação. 

 
 

3.2.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, que se encontra explicitado no item 1 deste edital. A 

comprovação se dará por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo as seguintes informações: 

   

i) Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;   

ii) Data de emissão do atestado ou da certidão;  

iii) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à empresa 

emitente). 

 

b) Declaração de que a licitante aceita e concorda com todas as condições do instrumento convocatório. 

(Anexo II); 

c) Declaração de inexistência de fatos supervenientes. (Anexo III); 

d) Declaração de relativa à trabalho de menores. (Anexo IV). 

3.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

3.2.4 REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
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b) Certificado de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

c) Certificado de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Para os documentos onde não são definidos os prazos de sua validade, será considerado o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados de sua emissão; 

g) Documentos para habilitação constantes nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deverão ser apresentados em 

ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. Os documentos de regularidade fiscal, item 3.2.4, que não 

sejam retirados pela internet também devem ser apresentados em ORIGINAL ou CÓPIA 

AUTENTICADA. Não serão aceitas cópias simples de documentos. 

g.1) As empresas que optarem por autenticar os documento junto a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO deste SENAR deverão comparecer preferencialmente até 1 (um) dia antes do inicio 

da Sessão com CÓPIA e ORIGINAL para este fim. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

4.1 ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

 

a) ser apresentada em 01 (uma) via em envelope fechado e colado, em língua portuguesa, sem emendas, 

entrelinhas, ou rasuras, contendo o nome da proponente, e referência ao nome SENAR/BA; 

 

b) serem entregues no local, data e hora estabelecidos neste Convite; 

 

c) serem assinadas em sua parte final, bem como rubricadas em todas as folhas pelo representante legal da 

licitante; 

 

d) deve ser indicado que o prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data de abertura desta carta convite; 

 

e) as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da contratada, inclusive todas as despesas com 

transporte, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie necessários ao perfeito fornecimento do serviço, 

objeto desta licitação; 

 

f) todos os valores, preços e custos utilizados nesta licitação terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional, em algarismos, com duas casas decimais, e por extenso; 

 

g) não se admitirá proposta que apresente preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível 

com os preços de mercado; 

 

h) cumprir na íntegra as especificações solicitadas; 

 

i) Só serão considerados os VALORES GLOBAIS finais, para efeito de julgamento das propostas de 

preços.  

 

j) a proposta comercial deverá apresentar VALOR MENSAL E GLOBAL da contratação do objeto, 

incluindo TODOS os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que resultem da prestação 
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dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos; a ser apresentada de acordo com o modelo do 

Anexo V. 

 

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

5.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam as condições do edital; 

b) Apresentem propostas comprovadamente inexequíveis ou excessivas; 

c) Empresas que, após análise interna do SENAR, apresentem declaração de inidoneidade declarada por 

qualquer entidade do Sistema S.  

d) Empresa cujos sócios ou proprietários sejam funcionários ou dirigente do SENAR-AR/BA; 

e) Empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica, idoneidade, mesmo 

financeira, e regularidade fiscal;  

f) Empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação e de empresa 

concordatária; 

g) Empresa em consórcio ou que se encontre incursa na penalidade prevista no art. 31, inciso III, do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR-AR/BA; 

h) Empresas do mesmo grupo econômico, com propostas distintas, nem empresas que tenham 

dualidade de quotistas ou acionistas em comum, quer majoritário, quer minoritário; 

5.2 As empresas que não cotarem preço para TODOS OS ITENS. 

 

5.3 Será vencedora aquela empresa licitante que ofertar o menor preço global, observando-se também as 

especificações, a regularidade fiscal e qualificação técnica. 

 

6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

6.1 Recebidos os envelopes, na data e horário designado, a Comissão de Licitações passará à apreciação da 

fase de abertura de preço. 

 

6.2 Aberto o “envelope 2” Proposta de Preço, os documentos serão examinados e rubricados pelos membros 

da Comissão de Licitações e representantes das empresas. 

 

6.3 A comissão de licitação analisará a documentação para verificar o cumprimento das exigências contidas 

nesse edital, podendo transferir a divulgação do resultado para outra data, caso necessite de mais tempo para 

apreciar os documentos.  

 

6.4 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo documentação de habilitação 

ficarão em poder da comissão, fechados e rubricados pelos seus membros e representantes das proponentes 

presentes, até que seja decidida a fase de habilitação. 

 

6.5 Será desclassificada a proposta de preço que não atender as exigências deste edital. 
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6.6 Serão consideradas de preços excessivos, e, portanto, desclassificadas, as propostas que apresentarem 

valor global superior ao Valor Global Estimado. 

 

6.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem baseados 

em ofertas de outras empresas licitantes. Não se admitirá proposta que apresente preço global irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado; 

 

6.8. Encerrada a fase de abertura de envelopes de preços com as devidas análises proceder-se-á à 

abertura dos envelopes de habilitação pertinentes à licitante de menor preço global. Observado os 

seguintes procedimentos: 

 

6.8.1 Julgamento da habilitação, considerando-se habilitadas as licitantes que demonstrarem o atendimento 

de todas as condições de habilitação, nos termos desta carta-convite.  

 

6.8.2 Ocorrendo inabilitações, serão abertos, na ordem de classificação, os envelopes das demais licitantes 

classificadas. 

 

6.9 Será facultado à comissão de licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de 

habilitação, e só então abrindo o envelope de Preço dos licitantes habilitados, em consonância com o art. 16 

do regulamento de Licitações e de Contratos do sistema SENAR. 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1 Contra o resultado do julgamento das propostas e do julgamento da inabilitação será admitido recurso, 

por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da divulgação da decisão, que poderá ser 

veiculada através de fax, carta, telex, telegrama, e-mail ou outro meio de comunicação admitidos em direito; 

 

7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da comissão de licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo nesse caso a decisão ser 

proferida no prazo de 10 (dez) dias, art. 23 RLC, contados da data final para sua interposição. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1 Além das outras obrigações assinaladas neste convite, a empresa vencedora ficará obrigada: 

 

a) cumprir rigorosamente as normas contratuais; 

 

b) a empresa deverá arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas 

que resultem da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos; 

 

c) a inadimplência da empresa vencedora, com referência aos encargos de sua obrigação, não transfere 

ao SENAR/BA a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

d) a empresa é responsável pelos danos causados diretamente ao SENAR/BA ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a gestão ou o acompanhamento pelo SENAR/BA;  

 

e) a recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as 

seguintes penalidades:  

I - perda do direito à contratação;  
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II - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/BA, por prazo não superior a 2 

(dois) anos.  

 

f) o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SENAR-AR/BA o direito de 

rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo de outras penalidades 

previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou 

contratar com o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

g) pela inexecução total ou parcial do objeto, o SENAR-AR/BA poderá aplicar as sanções de multa de 

até 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou ainda, a imediata rescisão do negócio; 

 

h) as multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SENAR-AR/BA ou 

cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente; 

 

i) não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 

financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

j) a empresa contratada deverá aceitar, quando necessário, a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 

contratuais, observando-se o quanto disposto no Regulamento de Licitações e de Contratos do 

Sistema SENAR; 

 

k) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando vigorantes após a data da apresentação da proposta, se de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes, para mais ou para menos, 

conforme o caso; 

 

l) a empresa contratada terá que se responsabilizar pela qualidade do serviço fornecido; 

 

m) atender somente as solicitações autorizadas pela Superintendência do SENAR-AR/BA, através do e-

mail: (compras@senarbahia.org.br), ofício ou fax devidamente assinado pela Gerencia 

Administrativa Financeira do SENAR-AR/BA ou Superintendência do SENAR-AR/BA; 

 

n) a prestação do serviço objeto da licitação está condicionado à conferência, exame qualitativo e 

aceitação final, obrigando-se esta a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, os eventuais 

vícios, defeitos, incorreções porventura detectados; 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1 O pagamento será feito em única parcela, após a entrega do objeto, a empresa contratada apresentará 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento, na sede do SENAR-

AR/BA. O crédito será efetuado em conta bancária indicada pela licitante vencedora em até 15 (quinze) dias 

úteis, contados do aceite do Setor responsável pelo recebimento. 

 

9.2 Somente serão admitidos reajustes de preços obedecidos os mesmos índices fixados pelo IPCA/IBGE, de 

acordo com legislação pertinente. Ressalte-se que o contrato não poderá sofrer qualquer reajuste no decorrer 

dos primeiros 12 (doze) meses, salvo por eventual redução praticada no mercado. 
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9.3 Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco da empresa 

contratada, a ser efetuado o pagamento. 

 

9.4 O SENAR – AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do pagamento a ser 

efetuado, valores de multas aplicadas em decorrência do inadimplemento contratual. 

 

9.5 Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos pagamentos, assim, 

como nas certidões de regularidade fiscal descrita no item 3.2.4, a nota fiscal será devolvida para as devidas 

providências. 

 

9.6 A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação aqui exigidas. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se candidata, examinado 

cuidadosamente o seu objeto e o Convite, se inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver 

concordado. 

 

10.2 O SENAR-AR/BA poderá solicitar a licitante vencedora que comprove a exequibilidade de sua 

proposta, ao passo que a não comprovação, por planilha de custos e/ou outros demonstrativos cabíveis, da 

suficiência do valor ofertado para cobertura dos custos relativos ao fornecimento do objeto, implica na 

desclassificação da proposta por inexequibilidade da mesma. O prazo para comprovação será definido pela 

comissão no ato da sua solicitação. Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato. 

 

10.3 O SENAR/BA não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, de desconhecimento de 

fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação ao 

licitante vencedor. 

 

10.4 É facultada a comissão ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

10.5 Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite, licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis 

antes da data limite fixada para o recebimento das propostas. Não impugnado o ato convocatório, preclui 

toda a matéria nele constantes. 

 

10.6 Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Convite e de outros assuntos relacionados a 

presente licitação deverão ser efetuadas por meio eletrônico via internet, através do e-mail para 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou ainda, ser encaminhado por escrito e contra recibo a Comissão 

Permanente de Licitação do SENAR/BA sito a Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 - 2º andar, Ed. das 

Seguradoras – Comércio – SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em Salvador, Estado da Bahia - CEP 

40.015-080, até 1 (um) dia útil antes da data marcada para abertura do certame. 

 

10.7 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, como assessores 

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

qualquer dos licitantes. 
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10.8 O SENAR/BA poderá cancelar a presente licitação, em consonância com o art. 40 do regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 

 

10.9 O valor GLOBAL estimado da contratação é de R$ 73.524,55 (setenta e três mil quinhentos e 

vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 

 

10.10 Havendo prorrogação do contrato o valor será reajustado, anualmente, utilizando-se o INPC. 

 

10.11 Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR. 

 

10.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 

a. Anexo I - Termo de Referência 

b. Anexo II – Modelo de Declaração de Aceitação do Edital 

c. Anexo III- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

d. Anexo IV - Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

e. Anexo V - Modelo de Proposta Comercial 

f. Anexo VI - Modelo de Credenciamento 

g. Anexo VII - Minuta do Contrato 

h. Anexo VIII - Portaria 032/2015 

 

10.13 O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas desta licitação. 

 

 

Salvador, 09 de março de 2016 

 

 

Ricardo Silva Freire 

Presidente da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 

 

 

Jeandro Leite Costa  

Membro da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 

 

 

Verônica Sodré Ramos do Nascimento  

Membro da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 



 

 10

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças de uso da Microsoft na 

modalidade Microsoft Open License Volume Academic – OLV Academic, incluindo atualizações de 

software e suporte, visando atender as necessidades do SENAR-AR/BA, conforme quantitativo e 

especificações constantes neste Anexo. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

01 WINDOWS SERVER DATA CTR ALNG 
LICSAPK OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC. 

4 R$ 2.535,38 R$10.141,52 

02 
SQL SERVER STANDARD CORE ALNG 
LICSAPK OLV 2LIC E 1Y ACDMC AP CORE 
LIC. 

8 R$ 2.829,17 R$ 22.633,36 

03 OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LICSAPK OLV E 
1Y ACDMC ENT. 

88 R$ 193,56 R$ 17.033,28 

04 WINDOWS SERVER CAL ALNG LICSAPK OLV 
E 1Y ACDMC ENT DVC CAL. 

88 R$ 22,76 R$ 2.002,88  

05 WINDOWS SERVER STANDARD ALNG 
LICSAPK OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC. 

5 R$ 416,43 R$ 2.082,15 

06 WINDOWS EDU ALNG UPGRAD SAPK OLV E 
1Y ACDMC ENT. 

88 R$ 167,12 R$ 14.706,56 

07 SQL CAL ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC 
AP DVC CAL. 

30 R$ 164,16 R$ 4.924,80 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: 

(SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO 

REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 

 

R$ 73.524,55 

 
 
2.1. Modalidade Microsoft Open License Volume Academic (OLV Academic). 

 

2.2. O pagamento será feito em única parcela, no valor total apresentado na proposta da empresa licitante 

vencedora do certame, sujeito aos descontos legais, sendo que o período de uso das licenças constantes do 

item 2 – ESPECIFICAÇÕES, será de 12 meses. 
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2.3.  Todos as licenças deverão vir inclusos o Software Assurance que é o programa de manutenção da 

Microsoft onde garante o direito de atualização de software e suporte. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1. Deverá ser disponibilizado ao SENAR-AR/BA um site de gerenciamento das licenças (VLSC), bem 

como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves de instalação. 

 

3.2. Disponibilizar a possibilidade de downgrade gratuito, ou seja, retroagir uma versão dos produtos 

adquiridos, de acordo com as necessidades do SENAR-AR/BA. 

 

3.3. Zelar pelo sigilo inerente à execução do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e informações 

do SENAR-AR/BA, empregando os meios necessários para tanto. 

 

3.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo SENAR-AR/BA, cujas reclamações se obriga a se 

manifestar e atender prontamente. 

 

3.5. arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, comerciais, impostos, seguros, previdenciários e 

trabalhistas que resultem na execução do objeto, inclusive quanto à criação de novos encargos. 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. O 

presente contrato poderá ser prorrogado por igual período, não ultrapassando o limite de 60 (sessenta) meses 

nos termos do Art. 26, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

4.2. Havendo prorrogação do contrato o valor será reajustado, anualmente, utilizando-se o INPC. 

 

5. PRAZO DE ENTREGA DAS LICENÇAS 

 

5.1. O prazo de entrega das licenças é de, no máximo, 12 (doze) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura do contrato. 

 

5.2. A entrega das licenças serão via plataforma online. 

 

6. SUPORTE TÉCNICO AS LICENÇAS 

 

6.1. O suporte técnico para todas as licenças adquiridas deve ser aberto junto à Microsoft, sobre problemas 

que venham a acontecer nas licenças fornecidas. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços. 

 

7.2 Prestar informações, atinentes ao objeto da contratação, que venham a ser solicitadas pela Contratada. 

 

7.3 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do instrumento contratual. 

 

8. DA GESTÃO / ACOMPANHAMENTO 
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8.1. A gestão/acompanhamento do contrato será exercida pelo colaborador Marcelo Silva, nominado em 

contrato, ou seu substituto eventual, sendo responsável pela consecução do objeto firmado. 

 

8.2. O Gestor deverá promover o registro das ocorrências verificadas adotando as providencias necessárias 

ao fiel cumprimento das cláusulas definidas no Edital e seus anexos, bem como nas demais obrigações 

impostas às partes signatárias. 

 

8.3. Caberá ao gestor designado:  

 

8.3.1. Acompanhar o cumprimento e execução dos serviços/fornecimento, nos termos estabelecidos 

entre as partes, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme obrigações contratuais 

assumidas pela CONTRATADA;  

 

8.3.2. Assegurar-se pela boa prestação dos serviços/fornecimento, verificando sempre o seu bom 

desempenho;  

 

8.3.3. Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas de eventuais 

imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção;  

 

8.3.4. Recusar pagamento dos serviços/fornecimento que não forem executados de acordo; e  

 

8.3.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução. 

 

8.4. A gestão/acompanhamento de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de imperfeições 

técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não 

implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

 

 

 

 
Termo de Referência compatível com o objeto,  

visando atender às necessidades do SENAR: 

 

 

_______________________________ 

Setor Solicitante 
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ANEXO II  

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ nº _______________________, por seu 

representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, 

tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do edital da 

Carta Convite nº 004/2016 e seus anexos. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A empresa ........................................................., CNPJ nº ............................., sediada em 

.........................................., DECLARA que na forma do item 3.2.2 – c), da Carta Convite nº 004/2016 – 

SENAR-AR/BA que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

 

A empresa.................................................................., CNPJ nº ...................... neste ato representada 

por seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, na forma do item 3.2.2 – d), da Carta Convite nº 

004/2016 – SENAR-AR/BA,  que, obedecendo ao estabelecido no inc. XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

(Acrescentar, se for o caso:) 

Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente na condição de 

aprendiz. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO V 

PROPOSTA COMERCIAL – CARTA CONVITE Nº 004/2016  

À 

Comissão de Licitação 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA 

 

Razão Social: 

 

CNPJ e Inscrição Estadual: 

 

Endereço: 

 

Cidade:           

                                                            UF:                           CEP: 

Telefone:         

                                                           Fax: 

Banco:                                     Agência:                                   Conta Corrente: 

E-mail: 

 

 

 
ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL 

 

01 
WINDOWS SERVER DATA CTR ALNG LICSAPK 
OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC. 

4   

02 
SQL SERVER STANDARD CORE ALNG LICSAPK 
OLV 2LIC E 1Y ACDMC AP CORE LIC. 

8   

03 OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LICSAPK OLV E 1Y 
ACDMC ENT. 

88   

04 
WINDOWS SERVER CAL ALNG LICSAPK OLV E 1Y 
ACDMC ENT DVC CAL. 

88   

05 WINDOWS SERVER STANDARD ALNG LICSAPK 
OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC. 

5   

06 
WINDOWS EDU ALNG UPGRAD SAPK OLV E 1Y 
ACDMC ENT. 

88   

07 
SQL CAL ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC AP 
DVC CAL. 

30   

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

 

1. Condições Gerais da Proposta: 

 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

 

 Prazo de entrega do objeto é de até 12 (doze) dias corridos, após assinatura do contrato. 
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2. pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, 

declara e garante que: 

 

 examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e 

que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento 

com relação ao Edital; 

 

 que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 

9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 

 que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, 

objeto da presente licitação; 

 

 que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços, bem como todos os 

tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre 

o objeto da licitação. 

 

 

Obs: o proponente deverá declarar, sob as penalidades da lei, a existência de fato superveniente impeditivo 

de sua habilitação, somente se houver. 

 

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições Da Carta Convite nº 004/2016 

 

 

 

Salvador, _____ de _______________________ de 2016. 

 

 

 

(Assinatura do Representante legal) da assinatura do contrato 

Nome do Signatário 

CPF 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO VI 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

CARTA CONVITE Nº 004/2016 
 

 

 

 

XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de 

Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação em epígrafe, 

podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar documentos, negociar 

preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de 

recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como 

bom, firme e valioso.  

 

 

 

Salvador, _____de _________________de 2016.  

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 

End.: 

Telefone:  

Fax:  

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  
 
Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 
representante legal, e apresentado no credenciamento. 
 
Este documento de credenciamento COM FIRMA RECONHECIDA poderá ser substituído por 
Procuração. 
 
Em ambos os casos (este Anexo ou Procuração), deverá ser juntado ao documento que comprove o 
poder de delegação do outorgante. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº xxx/2016, CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA SENAR-AR/BA E A EMPRESA xxxxxxx PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

De um lado, como CONTRATANTE, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA - SENAR-AR/BA, entidade de direito privado, sem fins econômicos, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 04.393.878/0001-95, com sede, nesta capital, à Rua Pedro Rodrigues Bandeira, n.º 143, 8º 

andar, Comércio, CEP: 40.015-080, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, Dr. João 

Martins da Silva Júnior, e de outro a empresa xxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob 

n.º xxxxxxxxxxx, denominado CONTRATADO, representado neste ato por seu representante legal, xxxxxxxxxxxxx, 

inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxxxx, com base no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR acordam e 

aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO 

 

1.1. O presente Contrato fundamenta-se na Carta Convite nº 004/2016, conforme regulamento de Licitações e Contratos 

do SENAR-AR/BA, e na proposta da Contratada, datada de xxxxxxxxxx, partes integrantes deste Instrumento, 

independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto da presente CARTA CONVITE a contratação de empresa especializada em fornecimento de 

licenças de uso da Microsoft na modalidade Microsoft Open License Volume Academic – OLV Academic, 

incluindo atualizações de software e suporte, de acordo com as exigências constantes do Edital nº 011/2016, Convite 

nº 004/2016 e proposta comercial datada de xxxxxxxx, conforme especificações, para atender as necessidades do 

SENAR-AR/BA. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O valor global do contrato é de até R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), sujeito a descontos legais. 

 

3.2. O pagamento será feito em única parcela, 

 após a entrega do objeto, a Contratada apresentará NOTA FISCAL ELETRÔNICA, em 02 (duas) vias, para liquidação 

e pagamento, na sede do SENAR-AR/BA. O crédito será efetuado em conta bancária indicada pela licitante vencedora 

em até 15 (quinze) dias úteis, contados do aceite do Setor responsável pelo recebimento.  

 

3.3. Somente serão admitidos reajustes de preços obedecidos os mesmos índices fixados pelo IPCA/IBGE, de acordo 

com legislação pertinente. Ressalte-se que o contrato não poderá sofrer qualquer reajuste no decorrer dos primeiros 12 

(doze) meses, salvo por eventual redução praticada no mercado. 

 

3.4. Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco da empresa contratada, a ser 

efetuado o pagamento. 

 

3.5. O SENAR – AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do pagamento a ser efetuado, valores 

de multas aplicadas em decorrência do inadimplemento contratual. 

 

3.6. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos pagamentos, assim, como nas 

certidões de regularidade fiscal descrita no item 3.2.4, a nota fiscal será devolvida para as devidas providências. 
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3.7 A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas. 

 

3.8. Pelos serviços objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA a importância, fixa e 

irreajustável constante da proposta comercial, sujeito aos descontos legais. 

 

3.9. A atualização financeira dos valores a serem pagos, em virtude de inadimplemento pela contratante, será efetuada 

através do IPCA/IBGE, pro rata, desde a data final do período do adimplemento até a data do efetivo pagamento, de 

acordo com legislação pertinente. 

 

3.10. Os recursos inerentes à execução do presente contrato correrão pela conta do CONTRATANTE de pagamentos 

terceiro pessoa jurídica. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. O presente 

contrato poderá ser prorrogado por igual período, não ultrapassando o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do Art. 

26, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

4.2. Havendo prorrogação do contrato o valor será reajustado, anualmente, utilizando-se o INPC. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias do SENAR-

AR/BA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DEVERES DA CONTRATADA 

 

6.1. A CONTRATADA se obriga a: 

 

6.1.1. cumprir rigorosamente as normas contratuais; 

 

6.1.2. arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, comerciais, impostos, seguros, previdenciários e trabalhistas 

que resultem na execução do objeto, inclusive quanto à criação de novos encargos; 

 

6.1.3. a inadimplência da empresa vencedora, com referência aos encargos de sua obrigação, não transfere ao 

SENAR/BA a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

6.1.4. a contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao SENAR/BA ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a gestão ou o 

acompanhamento pelo SENAR/BA;  

 

6.1.5. a empresa contratada deverá aceitar, quando necessário, a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições contratuais, observando-se o quanto 

disposto no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR; 

 

6.1.6. a prestação do serviço objeto da licitação está condicionado à conferência, exame qualitativo e aceitação final, 

obrigando-se esta a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, os eventuais vícios, defeitos, incorreções 

porventura detectados; 

 

6.1.7 . responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação; 

 

6.1.8. a CONRATADA se obriga por si, seus empregados e qualquer pessoa ligada a ela, a manter sigilo e 

confidencialidade sobre as informações que tenham acesso, em decorrência deste contrato, não as divulgando ou 

reproduzindo de qualquer forma, sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos da lei; 
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6.1.9. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 

 

6.1.10. manter-se em situação regular com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do Contrato; 

 

6.1.11.  todas as licenças deverão vir inclusas o Software Assurance que é o programa de manutenção da Microsoft 

onde garante o direito de atualização de software e suporte; 

 

6.1.12. disponibilizar ao SENAR-AR/BA um site de gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito 

do produto adquirido e acesso às chaves de instalação; 

 

6.1.13. disponibilizar a possibilidade de downgrade gratuito, ou seja, retroagir uma versão dos produtos adquiridos, de 

acordo com as necessidades do SENAR-AR/BA; 

 

6.1.14. prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo SENAR-AR/BA, cujas reclamações se obriga a se manifestar 

e atender prontamente. 

 
6.1.15. todas as demais obrigações constantes da carta Convite n° 004/2016. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. O Contratante obriga-se a efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste Contrato. 

 

7.2. Nomear um gestor do contrato que atuará como responsável para acompanhamento da execução dos serviços, 

devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou problemas observados. 

 

7.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os 

serviços contratados. 

 

7.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, 

alterações e repactuações do mesmo. 

 

7.5. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços contratados. 

 

7.6. Aplicar as penalidades previstas no Contrato e no edital da licitação, na hipótese da CONTRATADA não cumprir 

com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com quaisquer prejuízos que tal ato 

acarretar à Administração. 

 

7.7. Todas as demais obrigações constantes na Carta Convite n° 004/2016. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E SANÇÕES  

 

8.1. Por ilícitos cometidos na licitação ou na execução do Contrato, o SENAR-AR/BA poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

I - multa de 10% (dez por cento) que será calculada sobre o valor global estimado do objeto deste Edital. 

 

II - ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. 

 

8.2. As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 



 

 22

8.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas do pagamento devido pelo SENAR-AR/BA ou cobradas 

diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente. 

 

8.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados. 

  

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO/GESTÃO 

 

9.1. A execução deste Contrato será acompanhada e gerida pelo SENAR-AR/BA, através do funcionário, especialmente 

designado para este fim, na pessoa do Sr. Marcelo Silva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. 

 

10.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

10.1.1.  o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

10.1.2.  o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

10.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando o SENAR AR/BA a comprovar a impossibilidade de conclusão dos 

serviços no prazo estipulado; 

10.1.4. atraso injustificado na execução do objeto; 

10.1.5. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10.1.6. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

 

10.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

10.2.1.  determinada por ato unilateral; 

10.2.2.  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência 

administrativa; 

10.2.3.  judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o foro da cidade de Salvador - BA, como o único capaz de dirimir as questões decorrentes do presente 

Contrato, caso não sejam resolvidas administrativamente. 

 

E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, 

perante as testemunhas que também assinam, em duas vias, de igual teor, para um só efeito jurídico. 

 

Salvador, xxx de xxxxxxx de 2016. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

 João Martins da Silva Júnior                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Presidente do Conselho Administrativo                    Gestor 

 

 

CONTRATADA: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

________________________________  ________________________________ 
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ANEXO VIII 

PORTARIA N° 032/2016 – SENAR-AR/BA 
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