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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 público, que será realizada Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Locação 

Esporádica (diária) de Veículo Automotor 4x4 sem condutor para REGISTRO DE PREÇO, tipo 

menor preço global, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

O presente Edital, bem como a contratação do seu objeto, serão regidos pelos dispositivos do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, publicado no DOU, de 23/02/06 e alterações 

posteriores, e disponibilizado na página eletrônica do SENAR/ 

http://senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html 

 

Os trabalhos licitatórios serão coordenados pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 

Portaria nº 016/2016, de 17/03/2016. 

  

DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o Banco do Brasil S/A (site www.licitacoes-

e.com.br). 

 

DAS DATAS E HORÁRIOS 

 

Todas as referências de tempo relacionadas abaixo observam o horário de Brasília: 

 

I - Início de acolhimento de propostas:28/03/2016; 

II - Abertura das propostas: 07/04/2016, às 09:00h; 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 

Edital nº 014/2016  

  

Data: 08/04/2016 

Horário de Brasília: 10h 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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III - Início da sessão de disputa de preços: 08/04/2016, às 10h 

 

O Edital e todas as informações e esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente nas páginas do 

provedor do certame (www.licitacoes-e.com.br) e no site www.senarbahia.org.br, opção 

Licitações ou junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço eletrônico  

comissao.licitacao@senarbahia.org.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO a contratação de empresa para 

prestação de serviço especializado em Locação Esporádica (diária) de Veículo Automotor 4x4, 

sem  condutor. 

1.2 Integram o presente Edital, como parte indissociável todos os seus anexos. 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

2.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer em até 02 (dois) 

dias úteis antes da data e hora designadas para a realização do certame, apontando de forma clara e 

objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende tê-lo viciado. 

2.2  Caberá a Comissão Permanente de Licitação – CPL, decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sobre a impugnação interposta. 

2.3 Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, seus vícios serão sanados e nova data 

será designada para a realização do certame. 

3. DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO 

3.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.senarbahia.org.br/
mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
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h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j)  Elaborar a ata da sessão; 

k)  Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

m) Cancelar, de acordo com o artigo 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, a 

licitação, desde que justificado o ato, até antes da assinatura do respectivo contrato. 

4. DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

4.1 O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

a)  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

b)  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

c)  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

d)  como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, o pleno conhecimento do edital e atendimento às exigências de habilitação 

nele previstas. 

5. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 O Edital encontra-se à disposição dos interessados diretamente na Internet, nas páginas do 

provedor do certame (www.licitacoes-e.com.br) e no site www.senarbahia.org.br, opção 

Licitações em andamento. 

 5.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 

órgão provedor. 

5.3 É vedada a participação de consórcios ou grupos de empresas. 

5.4 Não poderá participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial, falência, concordata, dissolução, liquidação ou estejam suspensas para licitar 

e contratar e/ou declarada inidônea por qualquer Entidades do Sistema S. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.senarbahia.org.br/
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6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar enviará, no prazo máximo de 2 

(duas) horas a contar do encerramento da fase de lances, via e-mail 

(comissao.licitacao@senarbahia.org.br) os documentos exigidos abaixo, devendo os originais ou 

cópias autenticadas desses documentos serem enviados para o SENAR-AR/BA em até 2 (dois) dias 

úteis, contados da data de encerramento da sessão virtual pública, sob pena de desclassificação. 

6.1 DA  HABILITAÇÃO  JURÍDICA 

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

6.1.1  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 

(podendo ser substituído por ato consolidado) devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

6.1.2 Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

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

6.1.3.1 os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem anexar 

à habilitação jurídica cópia da cédula de identidade. 

6.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.2.1 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, emitida no máximo nos últimos 36 (trinta e seis)  meses, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, contendo as seguintes informações:   

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

b) Data de emissão do atestado ou da certidão;  

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

emitente).  

6.2.2 Declaração de pleno conhecimento de todos os itens do presente Edital e aceitação das 

condições nele contidas. (Anexo III); 

6.2.3 Declaração de relativa à trabalho de menores. (Anexo IV); 

6.2.4 Declaração de inexistência de fatos supervinientes. (Anexo V); 
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6.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

6.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

6.4 DA  REGULARIDADE FISCAL 

6.4.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

6.4.2 Certificado de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

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

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

6.4.5 Certidão Unificada de Regularidade Tributos Federais ou poderá ser apresentada as 2 (duas) 

certidões separadas: Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias e a certidão conjunta negativa 

de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

6.4.6 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; 

6.4.7 Documentos para habilitação constantes nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 deverão ser apresentados 

em ORIGINAL ou cópia autenticada. Os documentos de regularidade fiscal, item 6.4, que não sejam 

retirados pela internet também devem ser apresentados em ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. 

Não serão aceitas cópias simples de documentos. 

7. DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

7.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo às 

condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, ofertar o menor preço global. 

7.2  A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, com 

preços correntes do mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou 

de custo financeiro, com valores atinentes ao objeto, observadas as condições estabelecidas no 

Anexo I – Termo de Referência, deste Edital e enviada exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

7.3 O encaminhamento da proposta de preço para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

7.4 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura das propostas. 

7.5 O valor da proposta deverá ser “valor global”. 
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7.6 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. 

 

7.6.1 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. 

 

7.6.2 Caso solicitado, o prazo para comprovação da exequibilidade da proposta será de até 

02 (duas) horas, o mesmo tempo para apresentação da proposta definita via sistema, 

conforme item 10.10. 

7.7 Da decisão que desclassificar as propostas de preços somente caberá pedido de 

reconsideração à própria comissão de licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) 

minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 

7.8 Da decisão da comissão de licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

7.9 O prazo de entrega do objeto contratado será de no máximo 48 (quarenta e oito ) horas,  

contados da data da autorização de fornecimento. 

7.10 A proposta deverá estar expressa em moeda nacional R$ (real), com valor global em algarismo 

arábico e por extenso. Em caso de divergência será considerado o preço por extenso.  

7.11 Indicar o valor do objeto licitado, incluindo transporte e embalagem, além de todos os encargos 

civis, sociais, tributários, fiscais, trabalhistas e previdenciários que resultem na prestação do serviço. 

O material deverá ser entregue em local indicado pelo SENAR-AR/BA, em conformidade com o 

discriminado no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

7.12 Citar, impreterivelmente, que durante a vigência do contrato a licitante assume inteira 

responsabilidade pela qualidade do objeto licitado. 

7.13 Não serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, propostas de preços que 

contenham opções, sendo objeto de desclassificação aquelas que não atendam às especificações e 

exigências deste Edital. 

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Serão desclassificadas as propostas que: 

8.1 Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital; 

8.2 Apresentem preços comprovadamente inexequíveis; 
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8.3. Contenham qualquer identificação do interessado, limitação ou condição substancialmente 

contrastante com os termos do presente edital; 

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

julgamento. 

9. DA ENTREGA DO OBJETO 

9.1 As condições para a entrega do objeto deste Pregão, bem como as obrigações que assumem 

as partes, estão especificadas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e nas demais condições 

deste Edital e seus Anexos. 

10. DA ABERTURA E JULGAMENTO 

10.1 A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita consonância com as 

especificações e condições detalhadas neste edital. 

10.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

10.4 Os lances corresponderão a valores global. 

10.5  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

10.6  Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.7   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, sem a identificação do detentor do lance. 

10.8  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo 

de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.9  Após esta fase, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas no edital. 
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10.10  O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar enviará, no prazo máximo 

de 2 (duas) horas a contar do encerramento da fase de lances, para o  endereço eletrônico 

(comissao.licitacao@senarbahia.org.br), os documentos exigidos no item 6.0 (habilitação e proposta), 

devendo os originais ou cópias autenticadas desses documentos serem enviados para o SENAR-

AR/BA em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão virtual pública.  

10.10.1O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, enviará, ainda, a sua 

proposta para a Comissão de Licitação do SENAR-AR/BA, no mesmo prazo do item 10.10. A 

Proposta de Preços deverá indicar preço unitário e global do item, expressos em R$ (reais), 

em algarismo e por extenso, com duas casas decimais. 

10.11 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de um lance que atenda ao Edital. Neste caso poderá o Pregoeiro negociar com o 

licitante para a obtenção de menor valor.  

10.12 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.13 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

10.14 O vencedor, dentro das necessidade do SENAR-AR/BA, será convocado para assinatura do 

contrato onde deverá comprovar as condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

10.15 Na hipótese de haver lances iguais prevalecerá, como de menor valor, o lance que tiver sido 

primeiramente registrado. 

11. DA HIPÓTESE DE DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO 

11.1 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

11.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15(quinze) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após aviso aos participantes no próprio sistema do Banco do 

Brasil (www.licitacoes-e.com.br), opção “mensagem”. 

12. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga o SENAR-AR/BA 

a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 

aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições. 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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12.2  Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os 

demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações. 

12.3 A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, cabendo ao SENAR-AR/BA convocar os fornecedor registrado para 

negociar o novo valor. 

13. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 

pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

13.2 O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no 

art. 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

14. DAS CONTRATAÇÕES 

14.1 O fornecedor de bens incluído na ata de registro de preços estará obrigado a celebrar os 

contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 

Anexos e na própria Ata. 

14.2 A existência de preços registrados não obriga o SENAR-AR/BA a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 

igualdade de condições. 

14.3 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 

mesmas. 

15. DOS RECURSOS 

15.1 Dos recursos administrativos: 

15.1.1 Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o 

vencedor (artigo 22 do RLC), no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação desta 

decisão, os quais serão dirigidos, por intermédio da CPL, ao Presidente do Conselho 

Administrativo do SENAR-AR/BA; 

15.1.2 Os recursos deverão ser interpostos preferencialmente por meio eletrônico; 

15.1.3 Não serão reconhecidos os recursos interpostos sem as suas razões e 

fundamentações que justifique as alegações apresentadas. 
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15.1.4 A licitante que  puder  vir  a  ter  a  sua  situação  efetivamente  prejudicada  em  razão  

de  recurso  interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 02 (dois) 

dias úteis, que correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no § 3º 

art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.  Ficam as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente. 

15.1.5  Os recursos serão julgados pelo Presidente do Conselho Administrativo do SENAR – 

AR/BA  ou por quem este delegar competência nos termos do artigo 23 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAR. 

15.1.6 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

15.1.7 Os recursos terão efeito suspensivo.  

16. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 

16.1  A execução do objeto pretendido deverá ser efetuada em estrita conformidade com as 

prescrições do Anexo I deste Edital. 

16.2 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo máximo 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da data de entrega da Autorização de Fornecimento, firmado pelo servidor 

responsável; 

17. DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA 

17.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte da Ata que 

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

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

17.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os complementos ou 

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

atualizado; 

17.3 A licitante vencedora deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis da data da 

convocação ao órgão Contratante para assinar a Ata ou instrumento equivalente,  a Ata também 

poderá ser enviado por meio eletrônico, ficando estabelecdo o mesmo prazo para a devolução do 

documento devidamente assinado, ao SENAR-AR/BA. 

18. DAS SANÇÕES 

18.1 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: 
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a) 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; 

II - ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.2 No caso de aplicação da multa prevista no subitem anterior, a mesma será descontada de 

qualquer fatura ou crédito existente em favor da licitante contratada. 

18.3 A prática de ilícitos em quaisquer fases desta licitação implicará na suspensão do direito de 

licitar com o SENAR-AR/BA por prazo de até 02 (dois) anos. 

18.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante contratada será notificada para 

apresentação de defesa prévia, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

18.5 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

 ANEXO II – Modelo Proposta de Preço; 

 ANEXO III- Modelo de Declaração de Aceitação do Edital; 

 ANEXO IV- Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores; 

 ANEXO V- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

 ANEXO VI – Ata de Registro de Preço; 

 ANEXO VII – Portaria n° 016/2016. 

19.1 As solicitações de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros 

assuntos relacionados à presente licitação deverão ser efetuadas via e-mail 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br, chat sistema Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.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, Ed. das Seguradoras – Comércio – 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em Salvador, Estado da Bahia - CEP 40.015-080 em até 2 

(dois) dias úteis da data marcada para abertura do certame. Observando o horário de funcionamento 

do SENAR/AR-BA dias úteis de segunda à sexta-feira dás 08h às 12 e dàs 13h30min às 17h30min. 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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19.2 A resposta do Pregoeiro aos pedidos de esclarecimento será via chat sistema Banco do Brasil 

www.licitacoes-e.com.br e/ou e-mail da Comissão Permanente de Licitação. 

19.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

19.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nos 

termos do Regulamento de Licitações  do SENAR. 

19.5 O SENAR-AR/BA não admitirá declarações posteriores ao recebimento das propostas, de 

desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, nem juntadas de documentos fora das datas 

especificadas neste Edital, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a 

adjudicação à licitante vencedora; 

19.6 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta; 

19.7 Os empregados e prepostos da empresa contratada não terão qualquer vínculo empregatício 

com o contratante, correndo por conta exclusiva da contratada todas as obrigações decorrentes das 

legislações trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária e comercial, as quais a contratada se obriga a 

saldar na época devida; 

19.8 É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, até a assinatura 

da Ata, desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho escrito e devidamente 

fundamentado, sem que esta tenha direito a qualquer tipo de indenização ou ressarcimento e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou 

posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou 

administrativa, quando for o caso; 

19.9  É facultado ao SENAR-AR/BA, quando a convocada não assinar o contrato ou não retirar e 

aceitar o instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado neste Edital, convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou ainda, cancelar a 

licitação; 

19.10 Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de cancelar a presente licitação, mediante 

justificativa, antes da assinatura do contrato, sem que em decorrência dessa medida tenham as 

licitantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza, conforme artigo 

40 do RLC; 

19.11 O foro da cidade de Salvador-BA será o competente para dirimir as questões oriundas desta 

Licitação e da relação jurídica dela decorrente; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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19.12 As despesas com a execução do objeto contratado correrão por conta dos recursos previstos 

no orçamento anual do SENAR-AR/BA no elemento de despesa “Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica”; 

19.13 A gestão do contrato da referida aquisição será acompanhada pelo SENAR-AR/BA através do 

funcionária Verônica Nascimento; 

19.13. - Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR, com a aplicação das disposições contidas no Regulamento de Licitações  do SENAR. 

 

 

 

Salvador, 28 de março de 2016. 

 

 

 

 

Ricardo Silva Freire 

- Pregoeiro – 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

 

Alan de Jesus Mendes 

Equipe de Apoio ao Pregão 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

 

Sheila Caline Lopes Aragão Costa Pinto 

Equipe de Apoio ao Pregão 

SENAR-AR/BA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1 Tendo em vista a ampliação das ações de campo do Senar Bahia e, consequentemente, de 

viagens ao interior do Estado, passando muitas vezes por estaradas de difícil acesso e em estado 

precário, e que o veiculo adquirido pelo Senar para este fim não está suprindo em sua totalidade as 

demandas da Instituição.   

 2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Pregão Presencial a contratação de empresa para prestação de 

serviços especializado em Locação Esporádica (diária) de Veículo Automotor 4x4 sem condutor, 

conforme quantidades e especificações que Integram o presente Edital, como parte indissociável 

todos os seus anexos. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  
QUANT. de 

diárias 

estimadas 

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMAD

O 

UNITÁRIO  

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

MENSAL 

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

TOTAL 

 

 

1 

Locação de Veículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 diárias 

mensais 

para 

período de 

até 24 

meses, 

totalizando: 

 

288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 594,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.132,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 171.181,44 

 

2.1.2. Locação de veículos automotores sem motorista e sem combustível, incluindo a manutenção, 

seguro e quilometragem livre. 

 

2.1.3. Seguro 

 



15 

 

Proteção Total: Com franquia de 10% para avarias e 20% para perda total, furto ou roubo do valor 

do veículo locado conforme tabela FIPE; 

 

Proteção Ampliada a Terceiros: Proteção destinada a cobrir eventuais avarias causadas ao veículo 

de terceiros no valor de até R$ 50.000,00 para danos materiais e até R$ 50.000,00 para danos 

pessoais, com franquia de R$ 750,00. 

 

Franquia de quilometragem: Livre 

 
2.1.4. Os veículos locados deverão ser entregues a seus usuários em Salvador/Ba, na sede da 

CONTRATANTE, localizada na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Ed Das Seguradoras, 8º 

Andar, Comércio, SALVADOR-BA, CEP: 40.015-080. As solicitações dos serviços serão 

enviadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
2.1.4. O veículo locado será conduzido por um colaborador da Contratada, devidamente habilitado, e 
será utilizado em estradas pavimentadas e/ou não pavimentadas, em áreas urbana e/ou rural.  
  

2.1.5. Especificações: 

 

 Quantidade: 01 (um) 
 Ano de fabricação: Máx. de 01 (um) ano de fabricação ou 30.000 km rodados. 
 Cor: Prata,preta ou branca  
 Motorização mínima 1.8 L 
 Alimentação: Diesel injeção direta 
 Diração  hidráulica 
 Transmissão automática de 6 velocidades e relação normal reduzida FSO 2506 e manual 
 Potência: Igual ou superior a 150 cv. 
 Capacidade mínima para 05(cinco) passageiros (incluindo motorista)  
 Quatros portas laterais, sistema de travamentoelétrico das portas, sistema de travamento 

elétrico das portas, sistema de alarme antifurto, acionamento elétrico dos vidros emtodas as 
portas, sistema de alarme antifurto com ultra-som 

 Banco traseiro com capacidade para três lugares, encosto fixo, com assento inteiriço e voltado 
para frente, bancos dianteiros individuais, sem ajustes para motorista para passageiro, 
revestimentos dos bancos em tecido, cintos de segurança traseiros no assento do motorista e 
passageiro e tipo 3-pontos no assento central, com ajustes na altura, ajustes na altura dos 
bancos dianteiros, dois apoios de cabeça nos bancos traseiros, airbarg dianteiro para 
motorista e passageiro 

 Carroceria com capota marítima. 
 Aviso sonoro para chave de ignição, sensor de estacionamento 
 Frisos laterais  
 Bandeja de mala  
 Vidro com película na cor fumê  
 Ar condicionado 
 Direção hidráulica  
 Rodas de liga leve 
 Luz auxiliar de freios (brake light), faróis de neblina  
 Freio com ABS e EBD nas quatro rodas.  
 Airbag duplo frontal e lateral, sistema multimídia com áudio compatível com DVD (b), CD-

R/RW, MP3, WMA10 e AAC11 + Rádio AM + FM + sistema de navegação (GPS12) TV leta de 
sistema de 4 alto falantes internos + 2 tweeters instalados na dianteira do veículo 
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 Lavador, limpador com intermitência fixa, desembaçador do vidro traseiro) 

 Faróis de superfície complexa Faróis de neblina  
 Rádio com entrada USB ou comando integrado na direção, computador de bordo  
 O veículo deve está em perfeitas condições de funcionamento (limpeza, mecânica, elétrica e 

lataria). 

3. VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor da diária estimada para o objeto é de R$ 594,38 (Quinhentos e noventa e quatro reais 

e trinta e oito centavos). 

3.2 O valor global estimado do contrato é de R$ 171.181,44 (Cento e setenta e um mil, cento e 

oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).  

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
4.1 Poderão participar desta Licitação, toda e qualquer sociedade, regularmente estabelecida no 
País, desde que possua representante da empresa vencedora do certame ou assistência técnica do 
produto ofertado na cidade de Salvador - Bahia, que seja credenciada no objeto desta licitação e que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. Os 
veículos locados deverão ser entregues a seus usuários em Salvador/Ba, na sede da 
CONTRATANTE, localizada na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Ed Das Seguradoras,  
Comércio, SALVADOR-BA, CEP: 40.015-080. As solicitações dos serviços serão enviadas com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

5. DEVERES DA CONTRATADA 

5.1 Enviar proposta com validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

realização da licitação.  

5.2 Atender somente as solicitações autorizadas pelo CONTRATANTE. 

5.3 Entregar no prazo estabelecido em Contrato o objeto licitado. 

5.4 Substituir o objeto que esteja em desacordo com as especificações constantes deste Edital, 

com incorreções, defeitos  ou vícios, no todo ou em parte. 

5.5  Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 
5.6    Os veículos deverão ser de propriedade da CONTRATADA, podendo, estar financiados em seu 
nome; 
 

5.7 Na prestação do serviço não será permitida a sublocação de veículo, devendo as 
eventualidades serem imediatamente informadas ao CONTRATANTE. 

 
5.8 – Os veículos deverão ser dispobilizados a partir da assinatura da Ata, mediante solicitação 
formal pelo CONTRATANTE através da Autorização de Fornecimento; 
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5.9 – Os veículos deverão ter no máximo 01 (um) ano de fabricação ou 30.000 (trinta mil) 
quilomentros rodados, estando em perfeitas condições de funcionamento (limpeza, mecânica, 
elétrica e lataria); 
 
5.10 – A quilometragem a percorrer será livre; 
 
5.11 – Não será admitida a utilização de veículo com tempo de uso superior a 01 (um) ano de 
fabricação ou fora dos padrões mínimos de especificação, devendo os veículos estarem em perfeitas 
condições de funcionamento (limpeza, mecânica, elétrica e lataria).  
 
5.12 – O abastecimento dos veículos será de responsabilidade do SENAR/BA. Todos os veículos 
deverão ser entregues ao SENAR/BA com o tanque cheio. O SERNAR poderá devolver os veículos 
na mesma proporção do recebido; caso o tanque não esteja na mesma proporção a CONTRATADA 

deverá fazer uma notificação ao Gestor do Contrato através de e-mail até 48 (quarenta e oito)  

horas após o recebimento do veículo; O SENAR não será responsável por nenhum reembolso 

de abastecimento que não tenha sido notificado. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA  

6.1 – A Ata entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência pelo periodo de 12 meses, 

podendo ser prorrogado por mais 12 meses. 

7. DEVERES 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 e 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 Atestar o recebimento do objeto contratual. 

7.4 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. 

8. PROCEDIMENTOS E GERENCIAMENTO 

8.1 A execução deste Contrato será acompanhada pelo SENAR-AR/BA, através de servidor, 

especialmente designado para este fim, doravante denominado simplesmente de EXECUTOR ou 

GESTOR deste Contrato. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão realizados até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente deste SENAR-AR/BA. Essa Nota 

Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-

AR/BA, CNPJ N.º 04.393.878/0001-95 e deverá constar o número da Licitação (Pregão Eletrônico nº 

001/2016) e o banco, a agência e a conta corrente de sua titularidade para efetivação do pagamento. 
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9.2 Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida à 

CONTRATADA para as devidas correções. 

9.3 O valor ora estabelecido é meramente estimativo, e não se confunde com os valores e 

quantidades a serem efetivamente fornecidas, não cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos a 

indenização ou compensação na hipótese de o referido valor total estimado não ser atingido, seja a 

que título for. 

10. SANÇÕES 

10.1 Por ilícitos cometidos, o SENAR-AR/BA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções 

previstas neste Edital; 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 As despesas decorrentes do Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias do 

SENAR-AR/BA. 

 
 
 
 

Termo de Referência compatível com o objeto,  

visando atender às necessidades do SENAR: 

 

 

_______________________________ 

Setor Solicitante 
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ANEXO II  
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado da empresa) 
Ao 
SENAR/ADM.BAHIA 
  
Pregão Eletrônico nº 001/2016 
 
Pela  presente,  _______________________________  (razão  social  da  proponente),  inscrita  no  CNPJ  sob  

o  n.º  ____________ e inscrição estadual n.º__________________, estabelecida no(a) 

______________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e 

seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final 

assinado, propor os seguintes preços para a prestação dos serviços de fornecimento de agenciamento de 

viagens. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  
QUANT. de 

diárias 

estimadas 

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMAD

O 

UNITÁRIO  

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

MENSAL 

VALOR 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

TOTAL 

 

 

1 

Locação de Veículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 diárias 

mensais 

para 

período de 

24 meses, 

totalizando: 

 

288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 594,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.132,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 171.181,44 

 

 Valor por extenso GLOBAL: (______________________). 
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 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

 Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento 

objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 

além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos 

que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.  

 

Local e data  

 

__________________________________________________ 

                       Assinatura do Representante Legal  

(nome e CPF) 

 

Dados bancários: 

Representante legal para assinatura do contrato: 

Nome: 

CPF: 

 

 

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 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 de 

Licitação nº 001/2016 e seus anexos. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 
__________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
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INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

 
A empresa.................................................................., CNPJ nº ...................... neste 

ato representada por seu representante legal, abaixo assinado, declara,  que, obedecendo 

ao estabelecido no inc. XXXIII do art. 7
o
 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. 

 

 

...................., ... de ................ de 2016. 

 

............................................................. 

    Qualificação do representante legal (ex.: sócio gerente) 
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INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

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

em .........................................., declara, na forma do item 6.2.4 do edital Pregão Eletrônico nº 

001/2016 SENAR-ARBA, 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 

 

 

 

...................., ... de ................ de 2015. 

 

............................................................. 

Qualificação do representante legal (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 VI 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 

 

Aos xxx e xxx dias do mês de xxxx do ano de dois mil e quatorze, no SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA – SENAR-AR/BA, entidade 
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 
8º andar, Comércio, Salvador-BA, inscrito no CNPJ sob nº 04.393.878/0001-95, doravante 
denominado SENAR- AR/BA, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, 
Sr. João Martins da Silva Júnior, RESOLVE,  tendo  em vista o resultado da licitação promovida pelo 
Pregão Eletrônico  n.º 001/2016,   RESOLVE registrar  os preços   abaixo, cujas propostas  foram 
classificadas em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório  e  as  constantes  desta Ata  de Registro  de Preços, sujeitando-se as partes às 
normas do Regulamento de Licitações e de Contratos  SENAR. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui do presente objeto a Locação Esporádica (diária) de Veículo Automotor 4x4 sem 

condutor, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital do Pregão Eletrônico n° 

001/2016 e seus anexos. 

 

Parágrafo único – Esta Ata não obriga o SENAR-AR/BA a firmar contratação com o fornecedor cujo 
preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, 
observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, 
em igualdade de condições. 
 
 

Fornecedor:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:                

Representante Legal:  

CPF:  

Proposta anexa 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1 - O SENAR-AR/BA pagará à FORNECEDORA o valor unitário registrado por item, multiplicado 
pela quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará de Contrato/Autorização de 
Fornecimento. 
 

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto no item DO PAGAMENTO do Edital de 
Pregão Eletrônico  n.º 001/2016. 

2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais 

correrão por conta da FORNECEDORA. 
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2.4   Os  preços  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  redução daqueles  praticados  
no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  bens registrados, devendo ser promovidas 
negociações com os fornecedores.  
 

 2.5  Quando o preço  inicialmente registrado, por motivo superveniente,  tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será  convocado,  a  fim  de  negociar  a  redução  de  seu  
preço,  de forma a adequá-lo à média apurada.  
 

 2.6  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor  
apresentar  requerimento  fundamentado  com  comprovantes  de  que não  pode  cumprir  as  
obrigações  assumidas,  o  SENAR-AR/BA  poderá  liberar  o fornecedor  do  compromisso  
assumido,  sem  aplicação  da  penalidade,  se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados. 
 

2.7 Em qualquer hipótese,  os  preços  decorrentes  da  revisão  não  poderão ultrapassar  os  
praticados  no  mercado,  mantendo-se  a  diferença  percentual apurada  entre  o  valor  
originalmente  constante  da  proposta  do  fornecedor  e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira. 
 
 2.8 Será considerado  preço  de mercado,  o  que  for  igual  ou  inferior à média daquele apurado 
pelo SENAR-AR/BA para determinado item.  
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR  
 
Sem prejuízo  das  disposições  contidas  no  Pregão Eletrônico  n.º 001/2016 e  seus anexos, o 
FORNECEDOR se obriga a  assinar  esta  Ata  no  prazo  máximo  fixado  pelo SENAR-AR/BA e o 
respectivo contrato, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
O prazo de  vigência  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  é  de  12  (doze) meses, podendo 
ser prorrogado no máximo, por  igual período, contados a partir  da data de sua assinatura.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO  GERENCIAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  

 
 O gerenciamento deste instrumento, nos  aspectos  operacional  e  contratual, caberá ao funcionário 
do SENAR-AR/BA, na pessoa do Sra. Verônica Nascimento, que se obriga a:    
  
I.  Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;  
  
II.  Rever  os  preços  registrados,  a  qualquer  tempo,  em  decorrência  da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;  
  
III.  Conduzir  eventuais  procedimentos  administrativos  de  renegociação  de preços  registrados,  
para  fins  de  adequação  às  novas  condições  de mercado e de aplicação de penalidades;  
  
IV.  Coordenar  as  formalidades  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  condições ajustadas no Edital da 
licitação e na presente Ata.  
  



27 

 

VI.  Enviar autorizações de fornecimento dentro das necessidades do SENAR-AR/BA.  
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO  REGISTRO DE PREÇO  

  
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir :  
  
I.  Por iniciativa do SENAR-AR/BA:  
  
a)  Quando o  fornecedor der causa à  rescisão administrativa do contrato de fornecimento  
decorrente  deste  Registro  de  Preços,  nas  hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do  SENAR.  
  
b)  Quando não houver o fornecimento do material solicitado  no  prazo estabelecido pelo SENAR-
AR/BA, sem justificativa aceitável.   
  
II.  Por iniciativa do fornecedor:  
  
a)  mediante  solicitação  escrita,  comprovando  estar  o  fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços.  
  
§ 1º  Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata.  
  
§ 2º  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a  comunicação  
será  feita  por  publicação  no  Diário  Oficial  da  União, considerando-se cancelado o preço 
registrado.  
  
§ 3º  A  solicitação  do  fornecedor  para  cancelamento  dos  preços  registrados poderá  não  ser  
aceita  pelo  SENAR-AR/BA,  facultando-se  a  este,  neste  caso,  a aplicação  das  penalidades  
previstas  nesta  Ata,  respeitado  o  direito  de  defesa prévia.  
  
§ 4º  Caso  se  abstenha  de  aplicar  a  prerrogativa  de  cancelar  esta  Ata,  o SENAR-AR/BA 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.     

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão 

Eletrônico nº 001/2016 e as propostas das FORNECEDORAS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

  
 Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador – Bahia para dirimir qualquer dúvida que vier a surgir no 
cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, renunciando-se qualquer outro, por mais especial 
que seja.  
 
E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam  o presente instrumento  em  duas  
vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  de  duas testemunhas.  
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. 
 
 
 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR 
Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/BA 
 
 
 
 

VERÔNICA NASCIMENTO 

Gestor 
SENAR-AR/BA 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 

_________________________                  _________________________ 
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ANEXO VII 

PORTARIA N° 016/2016 
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