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PREÂMBULO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia SENAR-AR/BA, 

entidade integrante do chamado “Sistema S”, formado pelo conjunto de organizações das entidades 

corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência 

técnica, criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, com personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins econômicos, tendo por Objetivo  organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o 

ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOA 

FÍSISA E/OU JURÍDICA que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, 

devidamente publicado no D.O.U. de 16/10/2001, com as posteriores alterações publicadas em 31/10/2002, 

23/02/2006, 29/06/2011 e 23/03/2012, bem como, pelas disposições deste edital e de seus anexos. 

 

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Portaria nº 016/2016) 

 

Ricardo Silva Freire – Presidente 

Jeandro Leite Costa – Membro  

Alan de Jesus Mendes – Membro 

 

CREDENCIAMENTO PROCESSADO COM FULCRO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES 

E DE CONTRATOS DO SISTEMA SENAR. 

 

O edital de credenciamento com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, 

http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html ou mediante solicitação via e-mail 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br. 

 

Os documentos de habilitação para inscrições deverão ser encaminhados via e-mail, 

comissão.licitacao@senarbahia.org.br  nos dias 04 á 11/07/2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016 SENAR/BA 

EDITAL Nº 029/2016 

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

SALVADOR, BAHIA – CEP 40.015-080 

Telefone (71) 3415-3146 / 3148  

http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html
mailto:comissão.licitacao@senarbahia.org.br
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Este procedimento tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas para prestação de 

serviços médicos, na especialidade de urologia, nos municípios de Itanhém, Lajedão, Uruçuca, Valente, 

Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Itapetinga, Nova Canaã,. Ipirá e Itaberaba. 

 

2. DO SERVIÇO E VALOR 

 

Serviço Item 
Cidade do 

evento 
Data 

Quantidade 

de médico 

para o evento 

Valor/hora 

por médico 

Médico UROLOGISTA (pessoa física 

ou jurídica): 

 

AÇÕES: 

 

-Realizar a palestra no dia do evento 

Programa Saúde do Homem sobre 

Câncer de Próstata e Pênis para motivar 

os homens que farão o PSA a realizar o 

Exame de Toque Retal.(30 minutos) 

 

-Análise dos exames. 

 

-Realizar o Exame de Toque Retal. 

 

-Encaminhamento dos resultados dos 

exames (interpretação e diagnóstico 

cruzando os resultados PSA) para a 

Administração Regional.  

 

-Orientar as secretarias de Saúde 

Municipais sobre os encaminhamentos 

necessários aos pacientes que 

apresentam alterações nos exames. 

 

O TOTAL DE EXAMES só será 

mensurado de acordo com a adesão dos 

homens participantes. 

 

Carga Horária: Exames e Palestra 

mínimo de 5 horas e máximo de 7 

horas. 

 

Cada médico contratado deverá atender 

até 50 pacientes para o exame de Toque 

Retal. 

1 
Itanhém/Ba 

 
20/07/2016 3 

R$ 300,00 

 

2 
Lajedão/Ba 

 
21/07/2016 2 

3 
Uruçuca/Ba 

 
23/07/2016 3 

4 
Valente 

 
28/07/2016 2 

5 

Conceição 

do Coité/Ba 

 

29/07/2016 2 

6 

Riachão do 

Jacuípe/Ba 

 

30/07/2016 2 

7 
Itapetinga/Ba 

 
02/08/2016 3 

8 

Nova 

Canaã/Ba 

 

03/08/2016 2 

9 
Ipirá/Ba 

 
17/08/2016 2 

10 
Itaberaba/Ba 

 
18/08/2016 2 
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Obs.: Os exames de PSA serão realizados por empresa já contratada. 

Obs2: A quantidade de horas trabalhadas será comprovada por meio de relatório assinado pela 

Coordenadora do Programa, Sr. Jaqueline Érrico e a CONTRATADA, onde constará, dentre outras 

informações, o horário de início e termino das atividades. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste credenciamento os interessados que atendam a todas as exigências constantes 

neste Edital e seus anexos; 

 

3.2. Os interessados poderão pleitear o seu credenciamento na sua área de atuação, conforme item 1.1, 

preenchendo no anexo I (formulário para inscrição). 

 

3.3. O MÉDICO DEVERÁ SER CADASTRADO NA SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA – SBU. 

 

3.4. Não será permitida a participação neste credenciamento de pessoas físicas/jurídicas que não atendam as 

exigências abaixo: 

 

3.4.1. Não atendam as condições do edital; 

 

3.4.2. Proponentes que tenham sido declaradas impedidas de contratar com o SENAR; 

 

3.4.3. Proponentes administrados ou representados legalmente por Dirigentes ou empregados do SENAR, 

inclui-se a vedação de pessoas que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau com empregados do SENAR-AR/BA; 

 

3.4.4. Cada credenciado indicará em quais municípios deseja atuar, modelo anexo I (formulário para 

inscrição); 

 

3.4.5. Os interessados deverão proceder, antes da elaboração dos documentos de habilitação, à verificação 

minuciosa de todos os elementos fornecidos; 

 

3.4.6. É de inteira responsabilidade do interessado no credenciamento arcar com todos os custos associados 

à preparação e apresentação dos documentos de habilitação. 

 

4. DA HABILITAÇÃO  

 

4.1. Habilitação Jurídica, comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 
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4.1.1. Para PESSOAS FÍSICAS serão exigidos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Atestado ou declaração de regularidade com o respectivo Conselho de Classe. 

 

4.1.2. Para PESSOAS JURÍDICAS serão exigidos: 

 

a) Declaração de firma individual, se for o caso, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e 

procurações que substabeleçam poderes a terceiros; 

b) Regularidade com o respectivo Conselho de Classe; e 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

4.2. Regularidade Fiscal, comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

4.2.1. Para PESSOAS FÍSICAS: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

b) Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil - Conjunta;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

d) Inscrição no INSS/PIS-PASEP; 

e) Inscrição no Imposto Sobre Serviços – ISS, se for o caso; e 

f) Comprovante de residência ou estabelecimento comercial. 

 

4.2.2. Para PESSOAS JURÍDICAS: 

a) Inscrição no CNPJ; 

b) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria de Receita Federal do Brasil; e 

c) Certificado de Regularidade do FGTS;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; e 

e) Certidão de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da  

proponente, na forma da lei. 

 

Obs.: Para os documentos de regularidade fiscal onde não são definidos os prazos de sua validade, 

será considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua emissão. 

 

4.3. Qualificação Técnica, comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

 

4.3.1. Para PESSOAS FÍSICAS: 

a) Curriculum Vitae; 
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b) Cópia do Registro no Conselho de Classe respectivo; 

c) Comprovação de experiência profissional, mediante cópia da carteira e trabalho ou contrato de 

prestação de serviço. 

 

4.3.2. Para PESSOAS JURÍDICAS: 

4.3.2.1. O responsável técnico deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Curriculum Vitae; 

b) Cópia da Carteira de Identidade;  

c) Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  

d) Cópia do Registro no Conselho de Classe respectivo; e 

e) Comprovação de experiência profissional, quando empregado, cópia da carteira profissional ou 

ficha de registro; b) vínculo de sociedade, por meio do contrato social; ou ainda, c) prestação de 

serviços por meio de contrato de trabalho. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Feito o credenciamento da CREDENCIANTE, será estabelecida ordem de precedência para a prestação 

do serviço em observância ao profissional indicado, cuja formação observará os seguintes critérios: 

 

a) Maior tempo de formação, do profissional indicado, na área; 

b) Tiver maior tempo de experiência, do profissional indicado. 

 

5.2. Em caso de mesma pontuação final entre os credenciados, o critério de desempate deverá priorizar 

sucessivamente o item “a”, após seguido do item b e persistindo o empate, a precedência será atribuída ao 

credenciado que tiver maior idade. 

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será feito em única parcela, após a realização do serviço, 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 credenciada contratada em até 15 (quinze) dias úteis, 

contados do aceite do Setor responsável pelo recebimento; 

 

6.2. Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco da empresa 

contratada, a ser efetuado o pagamento; 

 

6.3. 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; 
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6.4. 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; 

 

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

qualificação aqui exigidas. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. A simples participação no presente credenciamento evidencia ter a proponente, que se candidata, 

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

 

7.2. 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 proponentes; 

 

7.3. O valor bruto por hora de trabalho é de R$ 300,00 (trezentos reais); 

 

7.3.1. No valor bruto por hora de trabalho estão inclusas todas as despesas como deslocamento, alimentação 

e hospedagem do médico, assim como os impostos incidentes da prestação do serviço. 

 

7.4. Os profissionais credenciados, não terão vinculo de emprego com o SENAR-AR/BA, por tratar-se de 

uma relação cível, inexistindo qualquer solidariedade entre os signatários;  

 

7.5. É facultado ao SENAR-AR/BA, em qualquer etapa do Credenciamento, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

7.6. Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Credenciamento deverá ser encaminhado por 

intermédio do e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br; 

 

7.7. Quaisquer alterações ao Edital serão divulgadas por avisos disponibilizados no site do SENAR-AR/BA, 

endereço eletrônico http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html; 

 

7.8. Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de cancelar, no todo ou em parte, o presente 

Credenciamento, sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à indenização, 

compensação ou reclamação de qualquer natureza; 

 

7.9. O serviço será autorizado mediante o envio da Autorização de Fornecimento ao Credenciado. 

 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html
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7.10. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo SENAR-AR/BA, com a aplicação subsidiária das 

disposições do Regulamento de Licitações e Contratos; 

 

7.11. O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas deste Credenciamento e da 

relação jurídica dela decorrente; 

 

7.12. São partes integrantes deste edital: 

 

a) anexos I – Formulário de Inscrição; 

b) anexos II – Minuta da Autorização de Fornecimento. 

 

 

Salvador, 01 de julho de 2016 

 

 

Ricardo Silva Freire 

Presidente da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 

 

 

Jeandro Leite Costa  

Membro da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 

 

 

Alan de Jesus Mendes 

Membro da Comissão de Licitação 

SENAR-AR/BA 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços médicos, na especialidade de 

urologia, nos municípios de Itanhém, Lajedão, Uruçuca, Valente, Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Itapetinga, 

Nova Canaã, Ipirá e Itaberaba. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL:_________________________________________________________________ 

CPF OU CNPJ Nº_______________________________ 

RG Nº ________________ Data de nasc: ____/___/_____ CRM ou (outro Conselho Regional) Nº ________________ 

 

FILIAÇÃO: Pai:___________________________________________________________________________ 

Mãe:__________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: 

(Rua, Praça, Avenida...)____________________________________________________________ 

Nº___________ Complemento: ______________________ Bairro:_________________________ 

CEP:__________________ Cidade:____________________________ UF:___________________ 

TELEFONES: Comercial: (___) ___________________ Celular: (___) _____________________ 

Email:____________________________________________ 

 

ESPECIALIDADE: UROLOGIA 

PROPÕE O VALOR DE R$ 300,00/HORA (TREZENTOS REAIS POR HORA DE TRABALHO: 

 

MUNICIPIOS DE INTERESSE: 

Item 
Cidade do 

evento 
Data 

Marcar com um ( x ), os 

municípios de interesse para 

credenciamento. 

1 Itanhém/Ba 20/07/2016  

2 Lajedão/Ba 21/07/2016  

3 Uruçuca/Ba 23/07/2016  

4 Valente 28/07/2016  

5 
Conceição do 

Coité/Ba 
29/07/2016  

6 
Riachão do 

Jacuípe/Ba 
30/07/2016  

7 Itapetinga/Ba 02/08/2016  

8 
Nova 

Canaã/Ba 
03/08/2016  

9 Ipirá/Ba 17/08/2016  

10 Itaberaba/Ba 18/08/2016  

 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: _______________ Agência:_______________________ Conta Corrente:_____________________ 

 

Local e data, 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE 

 

 

IMPORTANTE: Caso o formulário de inscrição seja assinado por Procurador, deverá apresentar, junto à 

documentação, instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos 

para representar o Proponente no Credenciamento. 
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ANEXO II 

 

MINUTA - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 
O SENAR- AR/BA AUTORIZA O FORNECIMENTO do item abaixo, CONFORME PROPOSTA DA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/CPF n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, DATADA EM 

XX/XX/XXXX, parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição. 

PROPONENTE CREDENCIADA E CONTRATADA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), referente ao 

Credenciamento n° 001/2016: 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

QUANT. 

HORAS 

VALOR POR 

HORA 

VALOR  

TOTAL 

01 

Médico UROLOGISTA (pessoa física ou jurídica): 

 

AÇÕES: 

 

-Realizar a palestra no dia do evento Programa Saúde do 

Homem sobre Câncer de Próstata e Pênis para motivar os 

homens que farão o PSA a realizar o Exame de Toque Retal.(30 

minutos) 

 

-Análise dos exames. 

 

-Realizar o Exame de Toque Retal. 

 

-Encaminhamento dos resultados dos exames (interpretação e 

diagnóstico cruzando os resultados PSA) para a Administração 

Regional.  

 

-Orientar as secretarias de Saúde Municipais sobre os 

encaminhamentos necessários aos pacientes que apresentam 

alterações nos exames. 

 

O TOTAL DE EXAMES só será mensurado de acordo com a 

adesão dos homens participantes. 

 

Carga Horária: Exames e Palestra mínimo de 5 horas e máximo 

de 7 horas. 

 

Cada médico contratado deverá atender até 50 pacientes para o 

exame de Toque Retal 

 R$ 300,00  

OBS1: Enviar nota fiscal junto com os dados bancários para depósito. É condição obrigatória para a efetivação do 

referido pagamento, no prazo acima mencionado, a entrega, no Departamento Financeiro do SENAR-AR/BA, das 

faturas devidamente atestadas juntamente com os seguintes documentos, válidos: 

OBS2: A quantidade de horas trabalhadas será comprovada por meio de relatório assinado pela 

Coordenadora do Programa, Sr. Jaqueline Érrico e a CONTRATADA, onde constará, dentre outras 

informações, o horário de início e termino das atividades. 

Para PESSOAS FÍSICAS: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

b) Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil - Conjunta;  
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c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

d) Inscrição no INSS/PIS-PASEP; 

e) Inscrição no Imposto Sobre Serviços – ISS, se for o caso; e 

f) Comprovante de residência ou estabelecimento comercial. 

Para PESSOAS JURÍDICAS: 

a) Inscrição no CNPJ; 

b) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria de Receita Federal do Brasil; e 

c) Certificado de Regularidade do FGTS;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; e 

e) Certidão de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da  proponente, 

na forma da lei. 

 

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. 

OBS3: Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos pagamentos, esta será 

devolvida para as devidas correções; 

OBS4: 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. 

DADOS PARA FATURAMENTO  

SENAR –AR/BA – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Regional da Bahia 

Setor Financeiro Compras e Licitações / CNPJ: 04.393.878/0001-95, I.E: isento 

End. Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Ed. Das Seguradoras, n° 143 – 2 ° andar, Comércio, Salvador- BA / CEP: 40.015-

080. 

 

A CONTRATADA ficará obrigada a: 

 

1) Cumprir rigorosamente as normas estipuladas pelo SENAR-AR/BA no pedido; 

 

2) Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que resultem da prestação 

dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos; 

 

3) Ser 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 fiscalização ou o 

acompanhamento pelo SENAR/BA; 

 

4) Aceitar, quando necessário, a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativa 

do seu objeto, nas mesmas condições contratuais, observando-se o quanto disposto no Regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SENAR; 

 

5) Assumir 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 a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 

caso; 

 

6) Se responsabilizar pela qualidade do serviço/objeto fornecido; 

 

7) 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; 

 

8) A prestação do serviço/ entrega do objeto está condicionada à conferência, exame qualitativo e aceitação 

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

defeitos, incorreções porventura detectados; 
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9) A inadimplência da contratada, com referência aos encargos de sua obrigação, não transfere ao 

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

 

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

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

previstas no RLC do SENAR, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com a Instituição por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

11) 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; 

 

12) as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no 

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

 

13) Constituem motivo para rescisão da contratação: 

 

15.1) O não cumprimento de cláusulas pactuadas, especificações, ou prazos; 

15.2) A lentidão do seu cumprimento, levando o SENAR AR/BA a comprovar a impossibilidade de 

conclusão dos serviços no prazo estipulado; 

15.3)  Atraso injustificado na entrega do objeto; 

15.4)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

15.5)  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

 

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

cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente; 

 

15)  Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

16) A referida aquisição será acompanhada pelo SENAR-AR/BA através da funcionária Jaqueline Errico; 

 

17) Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, 

disponível no site www.senarbahia.org.br  

 

18) O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas desta contratação. 

 

SOLICITAMOS QUE A EMPRESA FORNEÇA O MATERIAL/SERVIÇO, OBEDECENDO A TODAS ÀS 

EXIGÊNCIAS DESTE SENAR-AR/BA. 

 
 

Salvador, _____ de _________________ de 2016. 

 

____________________________________ 

Miriam Carvalho 

Gerente do Departamento Administrativo e Financeiro  

SENAR-AR/BA 
 

http://www.senarbahia.org.br/

