
 

   

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL – BAHIA 

Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 – 8º andar – Comércio –Salvador – Bahia – CEP: 40.015-080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 licitação, pela modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE para REGISTRO DE PREÇOS 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. 

 

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

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes, mediante solicitação via e-mail 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou obtidos diretamente nas páginas do provedor do certame 

(www.licitacoes-e.com.br).  

 

Os trabalhos licitatórios serão coordenados pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 

036/2018, de 29/06/2018. 

 

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). 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 

Edital nº 001/2019 

 

Data: 11/02/2019 

Horário de Brasília: 14h30 

 

I - Início de acolhimento de propostas: 31/01/2019; 

II - Abertura das propostas: 11/02/2019 às 09h; 

III - Início da sessão de disputa de preços: 11/02/2019 14h30min. 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes
mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços de Impressão Rápida e Serviços gráficos diversos, com apresentação de provas, impressão 

digital e/ ou offset para a produção de folders/panfletos, Cartilhas do Programa Despertar, caixa de 

papelão personalizada e outros materiais gráficos, conforme quantitativo e especificações estipulados no 

Termo de Referência, anexo I deste edital em atendimento às demandas do SENAR-AR/BA. 

 

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 à 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; 

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; 
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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 ou instrumento equivalente. 

 

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; 

 

e)  O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao SENAR-AR/BA, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

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 http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/. 

 

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

 

5.3 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação. 

 

5.4 Não poderão participar da presente licitação empresas: 

 

5.4.1. 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. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/
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5.4.2. 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 pelo SENAR. 

5.4.3. Administradas ou representadas legalmente por Dirigentes ou empregados do SENAR incluindo-se ainda 

a vedação de pessoas que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com empregados do SENAR-AR/BA. 

5.4.4. Do mesmo grupo econômico com propostas distintas, nem empresas que tenham dualidade de quotistas ou 

acionistas em comum, quer majoritário, quer minoritário.  

5.4.5. Que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação e de empresa concordatária. 

5.4.6. Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

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

6.1.1.1. 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; 

6.1.1.2. Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

6.1.1.3. Cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es);     

6.1.1.3.1. Os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem anexar à habilitação 

jurídica cópia da cédula de identidade; 

6.1.1.3.2. A assinatura da proposta de preços deve ser igual a do documento de identificação apresentado no 

credenciamento, no caso RG ou CNH ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Carteira Profissional de Classe. 

 

6.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

6.2.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

6.2.1.1 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 
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comprovação se dará por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) ou mais atestados ou certidões, 

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). 

6.2.1.2. A quantidade dos itens apresentado no atestado de capacidade técnica tem que ser no mínimo de 30% 

(trinta por cento) da quantidade total do item e/ou lote, se aplicável. 

6.2.1.3. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome. 

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 relativa à trabalho de menores. (Anexo IV). 

6.2.4. Declaração de inexistência de fatos supervenientes. (Anexo V). 

 

6.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

6.3.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da 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. A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

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

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

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

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

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

6.4.1.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
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6.5. 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; 

6.6. Documentos para habilitação constantes nos itens 4.4 e 4.5 e 4.6 deverão ser apresentados em ORIGINAL 

ou cópia autenticada. A certidão negativa de falência e os documentos de regularidade fiscal, itens 4.6 e 4.7, que 

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

6.7. Não serão aceitas cópias simples de documentos. 

6.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

6.9. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo 

estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 

6.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.11. O SENAR/AR-BA se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de verificar 

a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada. Havendo divergências, será considerada 

válida pela Comissão de Licitação e/ou equipe de apoio à certidão obtida com data mais recente. 

 

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 por lote. 

7.2 No sistema do licitações-e preencher o campo informações adicionais com marca e modelo pertinente, 

quando aplicável, que possa aferir a classificação do item ofertado. Lembrando que não é permitida a colocação 

do nome da empresa, caso o item seja de fabricação própria informar “marca: fabricação própria” informando 

apenas a especificação genérica do item. 

7.2.1 A proposta poderá ser anexada no campo “anexo” no sistema licitações-e, utilizando-se como 

modelo o ANEXO II do edital, porém SEM IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

7.2.2 Após a fase de lances, o licitante classificado em primeiro lugar enviará sua proposta, utilizando-se 

como modelo o ANEXO II do edital, porém COM SUA IDENTIFICAÇÃO, atendendo aos prazos 

estipulados no item 10.10 deste edital. 

7.3 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. 
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7.4 O encaminhamento da proposta de preço para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

7.5 A proposta deverá indicar, ainda, os valores unitário e global em cada lote em algarismo e por extenso. 

Modelo do ANEXO II do edital. 

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

propostas. 

7.7 A proposta deverá estar expressa em moeda nacional R$ (real), com valor unitário e total em algarismo 

arábico e por extenso, ambas constando apenas de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de 

divergência será considerado o preço por extenso.  

7.8 Na proposta deverá conter o valor do objeto licitado, além de todos os encargos civis, sociais, tributários, 

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

7.9 Na proposta deverá conter impreterivelmente, que durante a vigência da Ata de Registro de Preços a 

licitante assume inteira responsabilidade pela qualidade do objeto licitado. 

 

7.10 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. 

 

7.10.1 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. 

 

7.10.2 Caso solicitado, o prazo para comprovação da exequibilidade da proposta será de até 02 (duas) horas, o 

mesmo tempo para apresentação da proposta definitiva via sistema, conforme item 10.10. Para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

7.10.2.1 Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

7.10.2.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

 

7.10.2.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a 

iniciativa privada;  

 

7.10.2.4 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

7.10.3 Persistindo indício de inexequibilidade ou a identificação da inclusão de informações e/ou valores em 

desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados 

documentalmente), a proposta será desclassificada. 
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7.11 A Proposta de Preços encaminhada a Comissão, conforme item 10.10, deverá ser ajustada sobre os preços 

unitários e sobre o valor global de cada lote, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que a Proposta de 

Preços Definitiva reflita a redução de preço proporcionada pelo lance vencedor. 

 

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

compõe o(s) respectivo(s) lote(s) e não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência. 

 

8.1.2 Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado ou com preços 

comprovadamente inexequíveis, conforme item 7.10 deste Edital. 

8.1.3 Contenham qualquer identificação do interessado antes do resultado final da fase de lances, limitação ou 

condição substancialmente contrastante com os termos do presente edital. 

8.1.4 Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.1.5 Contenham alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexos. 

8.1.6 Ofereçam cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus anexos. 

8.2 Serão DESCLASSIFICADAS as empresas que apresentarem valores unitário e global superior àqueles 

definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, caso permaneçam com o valor maior após a fase dos lances. 

8.3 Serão DESCLASSIFICADAS as empresas que deixarem de apresentar os documentos nas condições e 

prazos estipulados no item 10.10 deste Edital. 

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 à 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. 
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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 ao valor global dos respectivos lotes. 

 

10.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

 

10.6 Não serão aceito 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 30 (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. 

 

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 nos itens 6.0 e 7.0 (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. 

10.10.1 Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, 

preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (*.PDF), Word (*.DOC*), Excel 

(*.XLS), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (*.ZIP) ou RAR (*.RAR).  

 

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. 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
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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 Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente 

registrado. 

10.15 A empresa licitante deverá indicar na sua proposta, o número da Agência e da Conta Corrente para fins de 

pagamentos. 

 

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”. 

11.3 Incumbe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

12. CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

12.1 O SENAR-AR/BA, observadas razões de conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá 

cancelar a presente licitação até antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, em conformidade 

com art. 40, do RLC. 

 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1 Dos recursos administrativos: 

13.1.1 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; 

13.1.2 A comissão de licitação decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, 

cabendo ao pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo 

real pelos licitantes; 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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13.1.3 Da decisão da comissão de licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso; 

13.1.4 Na modalidade pregão só caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da decisão que declarar o 

licitante vencedor, salvo na hipótese de a inversão prevista no artigo 17, do RLC, vir a ser adotada, quando 

também caberá recurso da decisão que inabilitar o licitante. 

13.1.5 No pregão eletrônico o recurso deverá ser apresentado em campo próprio do sistema eletrônico. 

13.1.6 O licitante que tiver a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre 

ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da comunicação da interposição do recurso, salvo no 

caso de pregão eletrônico, que começará a fluir, automaticamente, do fim do prazo recursal. 

13.1.7 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. 

 

13.1.8 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13.1.9 Os recursos terão efeito suspensivo. 

 

14. DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA 

LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO  

 

14.1 A homologação e adjudicação dos atos deste Pregão Eletrônico serão efetivadas pelo Presidente do 

Conselho Administrativo do SENAR - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAHIA, ou por quem este delegar 

competência.  

 

15. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 

 

A execução do objeto pretendido deverá ser efetuada em estrita conformidade com as prescrições do Anexo I – 

Termo de Referência deste Edital. 

 

15.1 O recebimento do objeto da licitação está condicionado à conferência, exame qualitativo e aceitação final, 

do objeto fornecido pela CONTRATADA, obrigando-se esta a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, 

os eventuais vícios, defeitos, incorreções porventura detectados. 

 

15.2 O recebimento do objeto dar-se-á conforme estipulado no Termo de Referência. 

 

15.3 A prestação do serviço dar-se-á por cumprida, quando for entregue o objeto licitado ao Contratante, 

conforme discriminado no Anexo I deste Edital. 

 

15.4 A licitante vencedora deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis da data da convocação ao SENAR 

para assinar instrumento contratual, se necessário, podendo ser enviado por meio eletrônico, ficando 

estabelecido o mesmo prazo para a devolução do documento físico devidamente assinado, ao SENAR-AR/BA. 
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15.5 Transcorrido o prazo previsto no subitem anterior sem que a licitante compareça para assinar a Ata de 

Registro de Preços ou recuse em fazê-lo, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar, observando 

rigorosamente a ordem de classificação, outra licitante classificada para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições apresentadas na proposta vencedora ou cancelar este certame, independentemente da aplicação das 

demais sanções previstas para a espécie neste Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.   

 

15.6 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte da Ata de Registro de 

Preços que vier a ser assinada, 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. 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1 Após a entrega do material, conforme a Autorização de Fornecimento, 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. 

 

16.2 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA, para liquidação e pagamento da despesa, deverá estar obrigatoriamente, 

acompanhada das certidões de regularidade fiscal, constante no item 6.4 deste edital. As certidões deverão estar 

validas não somente no momento da entrega da nota fiscal ao SENAR-AR/BA, mas também até a efetiva data 

do pagamento. 

 

16.3 Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto será ainda observado o que segue:  

 

16.3.1 O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, nas quantidades determinadas 

em cada solicitação, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e após o recebimento definitivo do objeto. 

 

16.3.2 O SENAR-AR/BA se reserva o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de não efetuar o 

pagamento correspondente, caso o serviço ou material não esteja em estrita conformidade com as especificações 

deste Edital, da proposta de preços e da ata de registro de preço celebrado. 

 

16.3.3 Os documentos fiscais não aprovados pelo SENAR-AR/BA serão devolvidos a contratada para as devidas 

correções, acompanhados dos motivos de sua rejeição, recontando-se para pagamento o prazo estabelecido no 

subitem 16.1 deste Edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor. 

 

 

17. DAS FONTES DE RECURSOS  

 

17.1 As despesas com a aquisição/execução do objeto contratado correrão por conta dos recursos previstos no 

orçamento anual do SENAR-AR/BA. 
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18. DAS SANÇÕES 

 

18.1 A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 

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

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

 

I - perda do direito à contratação; 

II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de 

outras penalidades previstas no instrumento convocatório, se houver.  

III - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

18.2 O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de 

rescindir unilateralmente a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 

instrumento convocatório, inclusive: 

 

I - Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

II - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue nas condições contratadas ou no 

prazo regular, e poderá o SENAR-AR/BA não receber o objeto injustificavelmente atrasado, não cabendo 

qualquer tipo de indenização por parte da CONTRATADA. 

 

18.2.1 Pelo inadimplemento parcial das obrigações contratuais assumidas, também poderá ser aplicadas multas, 

conforme segue: 

 

a) O atraso injustificado na entrega do material sujeitará à empresa multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, 

sobre o valor total da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, até o limite de 10 (dez) dias úteis; 

 

b) Ultrapassado o prazo máximo para o atraso injustificado na entrega do objeto contratado, este poderá não ser 

recebido não cabendo qualquer tipo de indenização por parte da CONTRATADA. 

 

c) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento, no caso de 

persistir o atraso dos serviços por prazo superior a 10 (dez) dias úteis. 

 

18.2.2 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. 

 

 

18.2.3 O SENAR/AR-BA poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação 

das penalidades. 

 
 
18.3 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.  

 

18.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação em jornal de grande circulação, considerando-se notificado para todos os fins. É de responsabilidade 

do Contratado manter atualizado o seu endereço perante o SENAR-AR/BA. 
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18.5 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

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

cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente. 

 

18.7 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 

fundamentados. 

 

18.8 Caso ocorra a prática de ilícitos em quaisquer fases desta licitação, o licitante ficará impedido de licitar e 

contratar com o SENAR, 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.  

 

19. DO VALOR ESTIMADO  

  

19.1 O valor global estimado para a presente licitação é de R$ R$ 1.384.465,90  (Hum Milhão, trezentos e 

oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sessenta e cinco reais e noventa centavos).) referente ao lote 

I, R$ 299.014,00 ( duzentos e noventa e nove mil e catorze reais), referente ao lote II - R$ 652.975,90 ( 

seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), referente 

ao lote III R$ 367.504,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e quatro reais) , referente ao 

lote IV R$ 11.947,00 (onze mil, novecentos e quarenta e sete reais) e referente ao Lote V Lote V - R$ 

53.025,00  (cinquenta e três mil e vinte e cinco reais) estipulado após ampla pesquisa de mercado. 

 

19.1.1 Estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta das FORNECEDORAS. 

 

19.2 Os valores MÁXIMOS, a serem pagos por item pelo SENAR-AR/BA estão definidos no ANEXO I – 

Termo de Referência. Desta forma, a empresa que cotar valor superior aquele definido para cada item no 

referido anexo, estará DESCLASSIFICADA, caso permaneçam com os valores maiores após a fase dos lances. 

 

20. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

20.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações eventuais e futuras do SENAR/AR-

BA. 

20.2 A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com características de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores e condições a serem 

praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas 

aduzidas. 

20.3 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 assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
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20.4 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, respeitado o RLC do 

SENAR. 

20.5 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. 

20.6 O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do SENAR-AR/BA. 

 

20.7 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. 

20.8 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. 

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

21.1 O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, 

podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período.  

21.1.1 A possível prorrogação da Ata de Registro de Preços será precedida da realização de pesquisas de preços 

de mercado ou de preços contratados por outras instituições privadas ou entidades da Administração Pública, 

visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para o SENAR-AR/BA, em relação à 

realização de uma nova licitação. 

 

21.2 O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no art. 38 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

21.3 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

mediante comunicação escrita da parte interessada à outra, sem qualquer ônus. 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 As solicitações de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros assuntos 

relacionados a 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 - 8º andar, Ed. 

das Seguradoras, Comércio, Salvador/Ba, CEP 40.015-080 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 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 12h e dás 13h30min às 17h30min. 

22.2 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. 

 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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22.3 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. 

 

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

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

22.5 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. 

 

22.6 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. 

 

22.7 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, ficando ainda garantido ao SENAR-AR/BA o direito de regresso. 

 

22.8 A CONTRATADA é a única responsável pelo vinculo empregatício com os seus empregados e pelas 

respectivas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais e outras ficando ressalvado que a 

inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere ao SENAR-AR/BA a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, motivo pelo qual renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o SENAR-AR/BA. Na hipótese do SENAR-AR/BA vir 

a ser condenado, solidária ou subsidiariamente nas reclamatórias trabalhistas, e, estando o contrato vigente, o 

valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas, desde que não haja possibilidade de 

composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pelo SENAR-AR/BA. O SENAR-

AR/BA utilizará ainda, o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a 

qual desde já, a mesma expressa sua concordância. 

 

22.9 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, até a assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, 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. 

 

22.10 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. 
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22.11 Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de cancelar a presente licitação, mediante justificativa, antes 

da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sem que em decorrência dessa medida tenham as licitantes 

direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

22.12 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

22.13 As Partes confirmam que respeitam os mecanismos e procedimentos de acordo com as leis brasileiras de 

combate à corrupção e suborno, sobretudo as Leis 9.613/98 – Lavagem de Dinheiro – 8.137/90 – Crimes contra 

a Ordem Tributária – Lei Anticorrupção – 12.846/2016 - e toda legislação anticorrupção, e que sempre os 

cumprirão nos casos em que for adequado fazê-lo. 

 

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

relação jurídica dela decorrente. 

 

 

22.15 Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados: 

 

 Anexo I - Termo de Referência 

 Anexo II - Modelo de Proposta de Preço 

 Anexo III - Modelo de Declaração de pleno conhecimento do Edital e aceitação das condições 

 Anexo IV - Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores  

 Anexo V - Modelo de Declaração de inexistência de fatos supervenientes 

 Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços  

 Anexo VII - Portaria n° 036/2018 

 

 

Salvador, 28 de janeiro de 2019. 

 

 

Verônica Sodré Ramos do Nascimento 

- Pregoeira -  

SENAR-AR/BA 

 

                                                     

 

 

                             Edvander Fernandes da Silva                                          Alan de Jesus Mendes 

                        Equipe de Apoio ao Pregão                                                 Equipe de Apoio ao Pregão 

                               SENAR-AR/BA                                                                   SENAR-AR/BA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.0 DO OBJETO  

 
1.1. Constitui objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de 

Empresa Especializada em Serviços de Impressão Rápida e Serviços gráficos diversos, com apresentação de provas, 

impressão digital e/ ou offset para a produção de folders/panfletos, Cartilhas do Programa Despertar e outros 

materiais gráficos, conforme especificações constantes deste anexo, para atender as necessidades do SENAR-

AR/BA. 

 

2.0 DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A presente licitação visa à prestação de serviços de serviços gráficos, impressão e encadernação e outros 

descritos no item 4 deste termo de referência, com o intuito de atender as necessidades deste SENAR-AR/BA. 

 

2.2 A contratação se justifica para atender à demanda por serviços gráficos em diversas atividades 

desenvolvidas pelo SENAR/AR/BA. O referenciado serviço é essencial para os trabalhos de diversos setores da 

instituição. O quantitativo dos serviços gráficos foi extraído de levantamento das demandas de consumo 

fornecidas pelos setores demandantes desse tipo de serviço pelo período de 12 meses.  

 

3.0 DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ASSINATURA DA ARP  

 

3.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado no 

máximo, por igual período, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

3.2 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte da Ata que vier a ser 

assinada, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preço, na 

Documentação de Habilitação e no Pedido de Fornecimento da licitante vencedora; 

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

SENAR/AR-BA para assinar a Ata ou instrumento equivalente, a Ata também poderá ser enviada por meio 

eletrônico, ficando estabelecido o mesmo prazo para a devolução do documento devidamente assinado, ao 

SENAR-AR/BA. 
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4.0 ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

 

 

4.1 - Lote I – Serviço de Impressão Rápida  

 
 

Item Descrição Unidade Quantidade  

 
 
Valor 
Unitário 

 
 
Valor Total  

1 

Impressão Colorida em papel sulfite 75g/m2, 
A4  und. 

3.700 R$ 1,50 R$ 5.550,00 

2 Impressão P/B em papel sulfite 75g/m2, A4  und. 

220.000 R$ 0,35 R$ 77.000,00 

3 

Impressão Colorida em papel sulfite 75g/m2, 
A4 com refile  und. 

1.500 R$ 1,50 R$ 2.250,00 

4 

Impressão P/B em papel sulfite 75g/m2, A4 
com refile und. 

1.500 R$ 0,60 R$ 900,00 

5 

Fotocópia Colorida em papel sulfite 75g/m2, 
A4 und. 

22.000 R$ 1,35 R$ 29.700,00 

6 Fotocópia P/B em papel sulfite 75g/m2, A4 und. 

290.000 R$ 0,35 R$ 101.500,00 

7 

Fotocópia Colorida em papel sulfite 75g/m2, 
A5 und. 

3.600 R$ 0,60 R$ 2.160,00 

8 Fotocópia P/B em papel sulfite 75g/m2, A5 und. 

3.600 R$ 0,20 R$ 720,00 

9 

Credencial em PVC 0.50 – laminado com verniz 
tamanho 9x14 – Layout Vertical – Dois furos 

com cordão de nylon.   und. 

800 R$ 7,50 R$ 6.000,00 

10 

Encadernação em espiral transparente ou 
preto com capa em polipropileno  (até 100 

folhas)  und. 

7.500 R$ 5,50 R$ 41.250,00 

11 

Encadernação em espiral transparente ou 
preto com capa em polipropileno  (até 200 

folhas) und. 

2.200 R$ 6,70 R$ 14.740,00 

12 

Encadernação em espiral transparente ou 
preto com capa em polipropileno  (até 300 

folhas) und. 

1.700 R$ 7,50 R$ 12.750,00 

13 

Cópia xerográfica de planta formato A0   - 
impressão P/B  und. 

70 R$ 8,90 R$ 623,00 
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14 

Cópia xerográfica de planta formato A1   - 
impressão P/B  und. 

70 R$ 6,50 R$ 455,00 

15 

Cópia xerográfica de planta formato A2   - 
impressão P/B  und. 

70 R$ 4,50 R$ 315,00 

16 

Cópia xerográfica de planta formato A3   - 
impressão P/B  und. 

70 R$ 3,20 R$ 224,00 

17 
Plotagem colorida de planta nos formatos A0 - 

impressão colorida 
und. 

70 R$ 21,50 R$ 1.505,00 

18 

Plotagem colorida de planta nos formatos A1 - 
impressão colorida 

und. 

70 R$ 3,20 R$ 224,00 

19 

Plotagem colorida de planta nos formatos A2 - 
impressão colorida 

und. 

70 R$ 12,50 R$ 875,00 

20 

Plotagem colorida de planta nos formatos A3 - 
impressão colorida 

und. 

70 R$ 3,90 R$ 273,00 

 

Valor Total Estimado para o Lote I - R$ 299.014,00 ( duzentos e noventa e nove mil e catorze reais) 

 

4.2 - Lote II – Impressão de Itens gráficos diversos    

 

 

Item Descrição 
Unid
ade 

Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
 
Valor Total  

1 Impressão de Cartões de visita 9x5cm, 4x0 cores, em 
couchê fosco 300g, laminação fosca 2 lados  und. 

3.600  R$ 0,60   R$ 2.160,00  

2 
Impressão de Cartazes A3 42x30cm, 4x0 cores em 

papel couche fosco 170g  und. 

3.600  R$ 1,41   R$ 5.076,00  

3 Impressão de Folhetos A5 15x21cm, 4x4 cores em 
papel couche brilho 115g.  und. 

37.000  R$ 0,14   R$ 4.995,00  

4 

Impressão de Informe Senar c/ 20 págs. 23,5x33cm 
fechado, em papel couche liso, 150g, 4x4cores A4 

aberto und. 

38.000  R$ 2,83   R$ 107.540,00  

5 
Impressão de Livreto, 10,5x14,8cm fechado.Capa 

Couche Liso 170g, 4x4 cores, miolo  Couche Liso 115g. 
80 páginas und. 

2.200  R$ 1,33   R$ 2.926,00  
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6 
Impressão de Livreto, 10,5x14,8cm fechado.Capa 

Couche Liso 170g, 4x4 cores, miolo  Couche Liso 115g.  
40 páginas  und. 

2.200  R$ 2,66   R$ 5.852,00  

7 Impressão de Panfletos A5 15X21 cm, papel couche 
115g, 4x0 cores 80 páginas  und. 

37.000  R$ 0,06   R$ 2.220,00  

8 
Impressão de Cartilhas capa 21x29,7cm, 4x4 cores em 
couche fosco 170g, sendo com 32, 36 ou 40 páginas de 
15x21, 4x4 cores em couche fosco 150g – A5 Fechado und. 

7.500  R$ 1,93   R$ 14.437,50  

9 Impressão de Convites 22x19cm fechado com dobra 
em couche fosco 300g, 4x4 cores  und. 

2.200  R$ 0,67   R$ 1.463,00  

10 Impressão de Relatórios até 50 folhas, 115g,  4x4 
cores, formato A4 em papel couche  e grampo canoa3 und. 

70  R$ 176,02   R$ 12.321,40  

11 Impressão de Relatórios até 100 folhas, 115g,  4x4 
cores, formato A4 em papel couche  e grampo canoa3  und. 

90  R$ 112,30   R$ 10.107,00  

12 Impressão de Relatórios até 150 folhas, 115g,  4x4 
cores, formato A4 em papel couche  e grampo canoa3  und. 

220  R$ 91,00   R$ 20.020,00  

13 

Impressão de Certificados confecção e vetorização / 
papel alta alvura 150 gramas / 4x0 cores tamanho: 

21,0 x 30,0 cm impressão: logomarca do SENAR / selo 
holográfico logomarca SENAR (holografia) afixado no 
corpo do certificado / vinhetas na cor verde - escala 

Pantone marca d’água: logomarca SENAR reticulado no 
centro do certificado na cor pantone 357c em 10%. und. 

59.000  R$ 0,55   R$ 32.450,00  

14 
Impressão de Informe entre 12 e 20 páginas, formato 
aberto 40x27,5cm e formato fechado 20x27,5cm, em 

papel couche 170g, 4x4 cores 8 (preço por folha) und. 

22.000  R$ 2,13   R$ 46.750,00  

15 

Impressão de Folder no formato 42x30cm, duas 
dobras, papel couche fosco, 170g, 4x4 cores ( Aberto) 

com verniz localizado  und. 

29.000  R$ 1,02   R$ 29.435,00  

16 

Impressão de Folder no formato 62,5x29,7cm ( aberto) 
– A4 Fechado – duas dobras, três abas, papel couche 

fosco, 300g, 4x4 cores com verniz localizado  und. 

22.000  R$ 2,06   R$ 45.320,00  

17 

Impressão de Folder no formato 66x23cm (aberto), 
22x23 9 fechado)  papel couche fosco, 250g, 4x4 cores 

com verniz localizado und. 

70.000  R$ 1,53   R$ 107.100,00  

18 

Impressão de Folder no formato A4 – 9x21cm ( 
fechado), papel couche fosco,  02 dobras 230g, 

4x4cores  und. 

30.000  R$ 0,37   R$ 10.950,00  

19 Impressão de Book 20X21, papel couche, 215g, 100 
páginas., capa dura, verniz localizado na capa und. 

500  R$ 42,16   R$ 21.080,00  
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20 Impressão de Folder tamanho 21X29 cm aberto, papel 
couche 210 gr, 2 dobras ( COM VERNIZ NA CAPA) und. 

36.000  R$ 0,25   R$ 9.000,00  

21 Impressão de Folder tamanho 21X29 cm aberto, papel 
couche 210 gr, 2 dobras (SEM VERNIZ NA CAPA) und. 

36.000  R$ 0,71   R$ 25.560,00  

22 Impressão de Folder: Tamanho A3 (29,7 x 42), com 
duas dobras. Papel couchê fosco, 210g. 4x4 cores.   Und  

7.000  R$ 0,58   R$ 4.060,00  

23 Impressão de Relatório formato A4, 100 páginas, 170 
g, 4X4 corres, papel couche, verniz localizado na capa. und. 

700  R$ 89,00   R$ 62.300,00  

24 Impressão de Convite 22,3X15 cm formato fechado, 
papel couche, verniz total frente. und. 

2.200  R$ 2,50   R$ 5.500,00  

25 Impressão de Pasta com bolsa interna com verniz 
localizado 4x0 cores  und. 

7.000  R$ 3,53   R$ 24.710,00  

26 Impressão de Envelope timbrado 4x0 saco tamanho 
36x26 branco com acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

1.800  R$ 2,06   R$ 3.699,00  

27 Impressão de Envelope timbrado 4x0 saco tamanho 
41x31 branco com acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

1.800  R$ 2,69   R$ 4.842,00  

28 Impressão de Envelope timbrado 4x0 saco tamanho A5 
branco com acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

1.800  R$ 2,16   R$ 3.888,00  

29 Impressão de Envelope timbrado 4x0 tamanho 36x26 
OURO com acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

1.800  R$ 2,27   R$ 4.086,00  

30 Impressão de Envelope timbrado 4x0 tamanho 41x31 
OURO com acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

1.800  R$ 2,47   R$ 4.446,00  

31 
Impressão de Envelope personalizado senar, com aba 

verde, tam. 20 x 28cm und. 

1.800  R$ 2,40   R$ 4.320,00  

32 Impressão de Envelope 4x0 tamanho A4 24x36 
personalizado senar com aba verde und. 

1.800  R$ 2,21   R$ 3.978,00  

33 

Impressão de Envelope Formato aberto 405x500mm, 
 formato fechado 24x34 cm 4x0 cores, em papel Off-

set 90g. Impressão na aba do envelope/  Acabamento: 
Corte e Vinco, colar envelope. und. 

2.200  R$ 2,68   R$ 5.896,00  

34 Impressão de Envelope 4x0 tamanho A5 OURO com 
acabamento em fita adesiva (lacro). und. 

2.200  R$ 2,04   R$ 4.488,00  

 

Valor Total Estimado para o Lote II - R$ 652.975,90 ( seiscentos e cinquenta e dois mil, 

novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) 
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4.3 - Lote III – Impressão da Cartilha do Despertar   

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade  

 
 
Valor 
Unitário 

 
 
Valor 
Total  

01 

Impressão de Kits de Encartes, A4 frente e verso em 
papel reciclado, 180gr. 4X4 cores.   
 
Cada kit tem 10 encartes frente e verso com 
diversos temas socioambientais.  
 

Unid. 

200.000 R$ 0,28 R$ 

56.000,00 

02 

Impressão de Envelope saco, 4X0 cores, em papel 
alta alvura de 90gr. Os envelopes são para arquivar 
os 10 Encartes. 

Unid. 

22.000 R$ 0,60 R$ 

13.200,00 

03 

Impressão de Cartilhas com 48 páginas (miolo), 
mais 4 páginas (capa), tamanho 21x29,7 cm Aberto 
e 14,8x21 cm Fechado. Capa: Papel Alta alvura 180g 
impressão 4x0 cores Miolo: Papel Alta alvura 90g 
impressão 1x1 cor  - Kits com 30.000 cartilhas ( 
cada kit com 4 cartilhas, temas diversos) 

Unid. 

120.000 R$ 1,69 R$ 

202.800,0

0 

04 

Impressão de Cartilhas do Agente Despertar – 
Página 24(miolo) 20X26(fechado) e 40X26(aberta), 
capa em 4X0 reciclato 180 gr, miolo em papel jornal 
, 50 gr 4X4. 

Unid. 

2.200 R$ 3,12 R$ 

6.864,00 

05 

Impressão de Cartilhas 6° e 7° anos – Página 40 
miolo + 4 capas = 44 – 20X26,5 (fechado) e 40X26,5 
(aberto), capa colorida em papel reciclado 180 gr, 
miolo em papel jornal, 50gr 4X4 cores 

Unid. 

12.000 R$ 2,35 R$ 

28.140,00 

06 

Impressão de cartilhas Jovem Conectados com o 
Agro –Página 200x295mm (fechado), capa 4x0, em 
papel couchê liso, gramatura 170g/m2, miolo em 
papel jornal com 50g, 4x4 cores  - Livro com 100 
páginas. 

Unid. 

10.000 R$ 6,05 R$ 

60.500,00 

 

 

Valor Total Estimado para o Lote III - R$ 367.504,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos 

e quatro reais) 
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4.3 - Lote IV – Confecção de Caixa Personalizada   

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade  

 
 
Valor 
Unitário 

 
 
Valor 
Total  

01 

Caixa de papelão personalizada  

  

Dimensões: 

 0,50 x 0,40 x 0,30 cm  

Unid.      2.600 

R$ 3,62 R$ 
9.412,00 

02 

Caixa de papelão personalizada  

  

Dimensões: 

 0,40 x 0,30 x 0,17 cm 

Unid.      1.300 

R$ 1,95 R$ 
2.535,00 

 

Valor Total Estimado para o Lote IV - R$ 11.947,00 (onze mil, novecentos e quarenta e sete reais) 

 

4.3 - Lote V – Confecção de Banner    

 

 

Item Descrição Unidade 
Quantid

ade  

 
 
Valor 
Unitário 

 
 
Valor Total  

01 
Banners por m2, 4x0 cores acabamento com 

bastão com madeira e ponteira e corda 
Unid. 

700  R$ 52,00   R$ 36.400,00  

02 
Faixa em m2 4x0 cores  1 acabamento com 

bastão com madeira e ponteira 
Unid. 

350  R$ 47,50   R$ 16.625,00  

 

Valor Total Estimado para o Lote V - R$ 53.025,00  (cinquenta e três mil e vinte e cinco reais) 

 
4.4 Estimativas de pedidos: 

 

a) 1. Cartão de visita: Demanda estimada por remessa de 200 (duzentos) a 300 ( trezentos) unidades, sempre no 

mesmo padrão de papel, cor, tamanho e arte.  Diversos motivos. 

 

b) 2. Informe: 10.000 ( dez mil) unidades mensal. Anualmente 100.000 ( cem mil )  Unidades ( 10 edições)  

 

c) 3. Relatório de Eventos: Demanda de 100 ( cem) unidades por evento.  

 

d) 4. Cartazes: Demanda prevista de 100 ( cem )  unidades  a 300 ( trezentos) unidades  por evento. 

 

e) 5. Folhetos: Demanda prevista de 500 ( quinhentos )  Unidades  
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f) 6. Panfletos: Demanda prevista de 300 ( trezentos) Unidades por demanda. 

 

g) 7. Convites: Demanda de 100 (cem)  Unidades por evento 

 

h) 8. Informe SENAR (16 – 20 Páginas) – Demanda mínima de 500 ( quinhentos)   Unidades  

 

i) 9. Folder no formato 42x30cm – Demanda mínima 200 ( duzentos)  Unidades  

 

j) 10. Folder no formato 62,5x29,7cm – Demanda Mínima 1.000 ( Hum mil )   Unidades  

 

l) 11. Folder no formato 66x23cm (aberto) Demanda Mínima 1.000 (Hum mil) Unidades 

 

m) 12. Folder no formato A4 – 9x21cm (fechado) Demanda Mínima 500 ( quinhentos ) Unidades 

 

n) 13. Pasta com bolsa interna Demanda Mínima 1000 (Hum mil) Unidades 

 

4.4.1 As quantidade acima são meramente estimativa, podendo por ocasião ser menores ou maiores. 

 

4.4.2 Os demais itens serão solicitados de acordo com as ações de publicidade do SENAR 

 
4.5 A estimativa de valor constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando o SENAR-AR/BA obrigado 

a realizá-la em sua totalidade, não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação 

ou indenização diante da não utilização ou da execução parcial do valor do contrato. 

 

4.6 O valor a ser pago para a empresa vencedora, mensalmente, será calculado com base em um custo variável 

referente às cópias/impressões. 

 

4.7 Os trabalhos a serem impressos poderão ser disponibilizados pelo SENAR/AR-BA por meio físico ou meio 

digital. 

 

5.0 PRAZO/LOCAL DE ENTREGA   

5.1 Os impressos produzidos deverão ser devidamente embalados, identificados, endereçados e entregues pela 

CONTRATADA ao SENAR/AR-BA.  

 

Lote I 

5.2. O prazo de entrega do material confeccionado será de 24 (vinte e quatro) horas para solicitações não 

superiores a 5.000 (cinco mil) cópias/impressões e de 48 (quarenta e oito) horas para as demais, a partir da data 

do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

 

Lote II 

5.3. Os produtos deverão ser entregues na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 2º Andar, Comércio, 

Salvador/BA, CEP: 40.015-080, no horário das 08 às 17 horas, mediante agendamento. 
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5.4 Materiais simples ( impressão 4x0 sem dobra ) prazo confecção da boneca 24 ( Vinte e quatro) horas. Após 

aprovação da boneca 3 ( três)  dias úteis para entrega definitiva dos materiais.  

5.5 Materiais 4x4 com acabamentos em dobra e verniz localizado, prazo confecção da boneca 24 ( Vinte e 

quatro) horas. Após aprovação da boneca 5 ( cinco)  dias úteis para entrega definitiva dos materiais.  

5.6  Informe Mensal - Informe SENAR c/ 20 págs. 23,5x33cm fechado, em papel couchê liso, 150g, 4x4cores 

prazo confecção da boneca 24 ( Vinte e quatro) horas. Após aprovação da boneca 5 ( cinco)  dias úteis para 

entrega definitiva dos materiais.  

Distribuição da tiragem: 

 3.000 ( três mil ) unidades  

Local de Entrega:  Sede do SENAR - Rua Pedro Rodrigues Bandeira Nº 143 – Comércio - Edifício  Seguradoras 

/ 8º Andar CEP: 40.015-080 Setor – Comunicação   

7.000 (sete mil) unidades  

Local de Entrega: Agência franqueada dos Correios, Le Pui. Endereço:  Rua Dias D'ávila, Nº 34, Barra. CEP - 

40140-270.  

Lotes III, IV e V 

5.7 Após a aprovação das amostras/ protótipos/ bonecas, o prazo para entrega do objeto constante nesta licitação 

é de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.  

6. DA AMOSTRA 

 
6.1. À empresa cuja proposta seja classificada em primeiro lugar, estando devidamente habilitada, estará sujeita 

a apresentação de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a contar do encerramento da sessão 

pública, devendo a solicitação constar na respectiva ata, sob pena de descumprimento de exigência estabelecida 

no instrumento convocatório, ficando autorizado a convocação dos demais, segundo a classificação, consoante o 

art. 20, inc. XII, do RLC. 

 

6.1.1 Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostras para os 

itens que forem definidos na sessão pública, servindo de parâmetro para os demais, caso ocorram convocações 

posteriores, para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e 

consequente aceitação da proposta, no local e prazo indicado no edital. 

 

6.1.2. Os exemplares colocados à disposição do SENAR serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a 

equipamentos e submetidos aos testes necessários. 

 

6.1.3. Será considerada aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios técnicos: 

- papel apresentado em conformidade com tipo e tamanho licitado; 

- qualidade de impressão, apresentando-se limpas e sem manchas; 

- qualidade de fotocópia, apresentando-se limpas e sem manchas; e 

- facilidade de abertura para o material encadernado. 

 

6.1.4 Todos os custos (inclusos todos os materiais e serviços de confecção, entrega, fretes e demais custos 

incidentes sobre o objeto contratado) decorrentes da elaboração e apresentação das amostras e conversões de 
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arquivos que se façam necessárias, serão de responsabilidade exclusiva da licitante. O SENAR/AR-BA não será 

responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
7.1 As impressões/fotocópias deverão estar legíveis e isentas de manchas, salvo se contidas no documento 

original, bem como a encadernação estar em perfeitas condições de uso, sendo que, aqueles que eventualmente 

apresentarem defeitos deverão ser reparados ou substituídos, contadas a partir do momento do conhecimento do 

problema pela CONTRATADA, ou da notificação pelo CONTRATANTE, via fax, correio ou e-mail. 

 

 

7.2. Os materiais impressos e fotocopiados serão utilizados como materiais de apoio e didáticos, nos cursos e 

programas deste SENAR, exigindo-se o mínimo de qualidade aceitável. Para tanto, os materiais deverão estar 

nos papeis solicitados, limpos, sem amasso, sem manchas e encadernados, quando for o caso, observados 

demais detalhes na respectiva solicitação. 

 

7.3 Serviços gráficos pelo sistema Off-Set: mecanismos de impressão adotados para produção de 

trabalhos/produtos desenvolvido pelo SENAR, em diversos tipos de formatos, que serão definidos de acordo 

com as especificações de publicação referendadas pela Contratante; 

7.4 Além da impressão, as atividades a serem executadas pela CONTRATADA abrangem: 

7.4.1 Produção de provas gráficas;  

7.4.2 Acabamento dos materiais impressos;  

7.4.3 Empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens.  

7.5 O sistema de impressão deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos, tanto em monocromia quanto 

em policromia:  

7.5.1 Impressão de documentos a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica;  

7.5.1.1 O modelo da arte e/ou layout a ser impresso será enviado juntamente com autorização de fornecimento a 

ser adotada, em meio impresso ou em arquivo eletrônico (criado em programas diversos como MS Word, MS 

Power Point, Corel Draw, InDesign.PageMaker, dentre outros, ou em formato “pdf”). 

7.5.2 Impressão em papéis de gramaturas diversas;  

7.5.3 Redução e ampliação;  

7.5.4 Impressão duplex automática em folhas;  

7.5.5 Registro frente/verso com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse 

grau de precisão;  

7.5.6 O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pelo SENAR /AR-BA 

que serão determinados na Autorização de Fornecimento. 

7.5.7 Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão offset, incluindo 

as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como, os custos 

decorrentes da entrega do material produzido ao SENAR /AR-BA. 
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7.6 Todos os materiais deverá atender às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  (última 

versão).  

 

8. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
8.1. O SENAR/AR-BA rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

 

8.2 O produto deste serviço será considerado com qualidade se atender os seguintes critérios: 

a) o documento impresso puder ser lido e copiado sem perda de informação, em qualquer uma de suas faces; 

b) o documento impresso de forma colorida expressar corretamente as cores do documento original; 

c) o documento impresso não possuir amassados, dobras ou rasgos não previstos; 

d) o documento impresso não possuir manchas ou falhas de impressão; 

e) correto posicionamento da imagem impressa em relação à arte-final; 

f) qualidade de fixação da tinta não permitir que seu manuseio manche o documento impresso; 

g) qualidade do papel empregado dentro dos parâmetros definidos neste documento. 

 

8.3 O SENAR/AR-BA poderá recusar os serviços, com a indicação dos motivos, caso: 

a) efetuados em desacordo com a prova aprovada; 

b) não guardem uniformidade com edições anteriores de normativos e publicações periódicas; 

c) sua qualidade seja considerada inferior à solicitada de acordo com as especificações técnicas da ordem de 

serviço. 

 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

 

9.1 Após convocação, firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo estabelecido, sob pena de aplicação 

das sanções previstas no Edital; 

 

9.2 Cumprir os prazos para a execução do objeto e demais condições previstas neste termo de referência; 

 

9.3 Não transferir a outrem a execução do objeto e demais obrigações avençadas; 

 

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

manifestar e atender prontamente; 

 

9.5 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE decorrente a Ata de Registro de 

Preços. 

 

9.6 Entregar o material no prazo estabelecido, de acordo com a especificação do material. 
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9.7. A CONTRATADA é a única responsável pelo vinculo empregatício com os seus empregados e pelas 

respectivas obrigações trabalhistas, sócias, previdenciárias, fiscais e outras ficando ressalvado que a 

inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere ao SENAR-AR/BA a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto, motivo pelo qual renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o SENAR-AR/BA. Na hipótese do SENAR-AR/BA vir a ser condenado, 

solidária ou subsidiariamente nas reclamatórias trabalhistas, e, estando a Ata de Registro de Preços vigente, o 

valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas, desde que não haja possibilidade de 

composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pelo SENAR-AR/BA. O SENAR-

AR/BA utilizará ainda, o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a 

qual desde já, a mesma expressa sua concordância. 

 

9.8 Guardar inteiro sigilo das informações, materiais, entre outros, reconhecendo serem estes, de propriedade 

exclusiva da SENAR/AR-BA, sendo vedada à contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia 

autorização formal da Contratante. 

 

9.9 Comunicar a SENAR/AR-BA sobre a impossibilidade de execução dos serviços em tempo hábil, ou 

possíveis atrasos. 

 

9.10 Atender todas as especificações dos materiais/layout/quantidades/acabamentos descritos na planilha 

estimativa de quantitativos e preços  deste anexo; 

 

9.11 Apresentar provas gráficas do produto para aprovação tantas vezes quantas forem necessárias, quando 

solicitado pelo SENAR/AR-BA. 

 

9.12 Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e 

constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA; 

 

9.13  No caso de serviços recusados, a CONTRATADA deverá refazê-los, dentro do prazo estabelecido, sem 

ônus para o SENAR/AR-BA. 

 

9.14 Descartar os serviços gráficos não aproveitados e as sobras impressas por meio de fragmentação. 

 

9.15 Permitir o acesso às suas dependências durante a execução dos serviços, caso haja necessidade de 

supervisão in loco, por parte da SENAR/AR-BA, referente a execução dos serviços de imagens, artes finais, 

provas e fotolitos, até sua aprovação. 

9.16  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. 

 

9.17  Manter durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas do 

edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

9.18  Cumprir todas as obrigações ajustadas no presente instrumento, bem como constantes de sua Proposta 

Comercial, da Autorização de Fornecimento e do Edital e seus anexos. 
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10.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO ACOMPANHAMENTO 

 

10.1 A gestão da Ata de Registro de Preços da referida aquisição será acompanhada pelo SENAR-AR/BA 

através dos empregados Verônica Sodré, Jaqueline Érrico  e Vanderson Nascimento. 

 

10.2. Atestar documento fiscal encaminhado pela contratada referente ao objeto. 

 

10.3. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com este termo de 

referência. 

 

10.4. Notificar a contratada, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observada na execução do 

serviço, fixando prazo para a sua correção. 

 

10.5. Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados pela contratada. 

 

10.6. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas neste termo de referência, 

instrumento contratual e na legislação pertinente. 

 

10.7. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços/ produtos prestados, verificando sempre o seu bom 

desempenho e documentando as ocorrências necessárias. 

 

10.8. Ficar à disposição da Contratada para quaisquer esclarecimentos acerca do serviço solicitado. 

10.9 Efetuar o pagamento de acordo com as condições estipuladas no edital. 

10.10 Notificar por escrito à empresa, as ocorrências de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para sua correção. 

10.11. 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. 

 

10.12. Acompanhar o cumprimento da prestação do serviço/fornecimento, nos termos estabelecidos entre as 

partes, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme obrigações contratuais assumidas pela 

CONTRATADA. 

 

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

imperfeições no curso de execuções das entregas/serviços, fixando prazo para sua correção.  

 

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

 

10.15. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas 
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demais prestadoras dos serviços, de igual objeto do instrumento contratual, de forma a garantir que continuem a 

ser os mais vantajosos para o SENAR-AR/BA. 

 

10.16  Não faturar / efetuar pagamento  de qualquer produto ou execução do serviço que não atenda os critérios 

de qualidade determinados acima não poderá ser faturado pela CONTRATADA. 

 

10.17. As responsabilidades 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.  

11.0 DA SUSTENTABILIDADE  

 

11.1 Todo o material deverá ser adquirido considerando a composição, características ou componentes 

sustentáveis, atendendo a Legislação Vigente, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 

 

 

 

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 001/2019 

 

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: 

 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
  

 
  

 VALOR GLOBAL DO LOTE I 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

 

LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
  

 
  

 VALOR GLOBAL DO LOTE II 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

LOTE III 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
  

 
  

 VALOR GLOBAL DO LOTE III 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

LOTE IV 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
  

 
  

 VALOR GLOBAL DO LOTE IV 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

LOTE V 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
  

 
  

 VALOR GLOBAL DO LOTE V 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

2) 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. 

3) E demais condições conforme edital. 

4) Banco: xxxx Agência: xxxxx e Conta:xxxxxxxx para pagamentos. 

 

Local e data  

_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal  

(nome e CPF) 

Observações: 

1) Este documento deverá ser entregue readequado ao valor final SOMENTE pela empresa vencedora do 

certame juntamente com a documentação de habilitação. 

 

2) 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, do 

Pregão Eletrônico nº 001/2019 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 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 2019. 

 

 

 

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

    Qualificação do representante legal (ex.: sócio administrador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 do Pregão Eletrônico nº 021/2019 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. 

 

 

...................., ... de ................ de 2019. 

 

 

 

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

Qualificação do representante legal (ex.: sócio administrador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 

 

Aos xxx dias do mês de xxxx do ano de dois mil e dezoito, 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 seu Presidente do Conselho Administrativo, Dr. Humberto Miranda Oliveira, CPF: 

281.374.775-00 tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Eletrônico n.º xxx/2019, 

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 Contratos do SENAR. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 A presente ATA tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços de Impressão Rápida e Serviços gráficos diversos, com apresentação de provas, impressão 

digital e/ ou offset para a produção de folders/panfletos, Cartilhas do Programa Despertar, Caixas 

Personalizadas  e outros materiais gráficos, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os 

constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º xxx/2019. 

 

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 ao FORNECEDOR o valor unitário registrado por item, multiplicado pela quantidade 

solicitada e após recebimento definitivo, que constará de Contrato/Autorização de Fornecimento, limitado ao valor 

global estimado de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). 

 

2.2 O pagamento será efetuado conforme o disposto no item DO PAGAMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 

xxxx/2019. 
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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 do 

FORNECEDOR. 

 

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 à 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 DA CONTRATADA 

 

3.1 Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico n.º xxx/2019 e seus anexos, o FORNECEDOR se 

obriga a assinar esta Ata no prazo máximo fixado pelo SENAR-AR/BA. 

 

3.2 São responsabilidades da licitante contratada, além daquelas já expressamente definidas no termo de 

referência: 

 

3.2.1. Cumprir os prazos para a execução do objeto e demais condições previstas neste termo de referência; 

 

3.2.2. Não transferir a outrem a execução do objeto e demais obrigações avençadas; 

 

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

manifestar e atender prontamente; 

 

3.2.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE decorrente a Ata de Registro de 

Preços. 
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3.2.5. Entregar o material no prazo estabelecido, de acordo com a especificação do material. 

3.2.6. A CONTRATADA é a única responsável pelo vinculo empregatício com os seus empregados e pelas 

respectivas obrigações trabalhistas, sócias, previdenciárias, fiscais e outras ficando ressalvado que a 

inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere ao SENAR-AR/BA a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto, motivo pelo qual renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o SENAR-AR/BA. Na hipótese do SENAR-AR/BA vir a ser condenado, 

solidária ou subsidiariamente nas reclamatórias trabalhistas, e, estando a Ata de Registro de Preços vigente, o 

valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas, desde que não haja possibilidade de 

composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pelo SENAR-AR/BA. O SENAR-

AR/BA utilizará ainda, o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a 

qual desde já, a mesma expressa sua concordância. 

 

3.2.7. Guardar inteiro sigilo das informações, materiais, entre outros, reconhecendo serem estes, de propriedade 

exclusiva da SENAR/AR-BA, sendo vedada à contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia 

autorização formal da Contratante. 

 

3.2.8. Comunicar a SENAR/AR-BA sobre a impossibilidade de execução dos serviços em tempo hábil, ou 

possíveis atrasos. 

 

3.2.9. Atender todas as especificações dos materiais/layout/quantidades/acabamentos descritos na planilha 

estimativa de quantitativos e preços  deste anexo; 

 

3.2.10. Apresentar provas gráficas do produto para aprovação tantas vezes quantas forem necessárias, quando 

solicitado pelo SENAR/AR-BA. 

 

3.2.11. Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e 

constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA; 

 

3.2.12. No caso de serviços recusados, a CONTRATADA deverá refazê-los, dentro do prazo estabelecido, sem 

ônus para o SENAR/AR-BA. 

 

3.2.13. Descartar os serviços gráficos não aproveitados e as sobras impressas por meio de fragmentação. 

 

3.2.14. Permitir o acesso às suas dependências durante a execução dos serviços, caso haja necessidade de 

supervisão in loco, por parte da SENAR/AR-BA, referente a execução dos serviços de imagens, artes finais, 

provas e fotolitos, até sua aprovação. 

3.2.15. 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. 
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3.2.16. Manter durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas do 

edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

3.2.17. Cumprir todas as obrigações ajustadas no presente instrumento, bem como constantes de sua Proposta 

Comercial, da Autorização de Fornecimento e do Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 

4.1 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. 

 

4.2 A possível prorrogação desta Ata de Registro de Preços será precedida da realização de pesquisas de preços 

de mercado ou de preços contratados por outras instituições privadas ou entidades da Administração Pública, 

visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para o SENAR-AR/BA, em relação à realização 

de uma nova licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  

 

5.1 Acompanhar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente designado, na pessoa da 

empregado Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, pelo SENAR-AR/BA. 

 

5.2 Atestar documento fiscal encaminhado pela contratada referente ao objeto. 

 

5.3 Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com este termo de 

referência. 

 

5.4 Notificar a contratada, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observada no objeto, fixando 

prazo para a sua correção. 

 

5.5 Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados pela contratada. 

  

5.6 Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas no edital, seus anexos, 

instrumento contratual e na legislação pertinente. 

 

5.7 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei. 

 

5.8 O Empregado responsável 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. 

 

5.9 Acompanhar o cumprimento da prestação do serviço/fornecimento, nos termos estabelecidos entre as partes, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA. 
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5.10 Assegurar-se pela boa prestação da prestação do serviço/fornecimento, verificando sempre o seu bom 

desempenho. 

 

5.11 Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas de eventuais imperfeições 

no curso de execuções das entregas/serviços, fixando prazo para sua correção.  

 

5.12 Recusar pagamento da prestação do serviço/fornecimento que não forem executados de acordo. 

 

5.13 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução.  

 

5.14 As responsabilidades 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.  

 

5.15 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas 

demais prestadoras dos serviços, de igual objeto do instrumento contratual, de forma a garantir que continuem a 

ser os mais vantajosos para o SENAR-AR/BA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  

 

6.1 A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 

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

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

 

I - perda do direito à contratação; 

II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de 

outras penalidades previstas no instrumento convocatório; se houver.  

III - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

 

6.2 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante o direito de 

rescindir unilateralmente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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. 

 

6.2.1. Pelo inadimplemento parcial das obrigações contratuais assumidas, também poderá ser aplicadas multas: 

 

a) O atraso injustificado na entrega do material sujeitará à empresa multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, 

sobre o valor total da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, até o limite de 10 (dez) dias úteis; 

 

b) Ultrapassado o prazo máximo para o atraso injustificado na entrega do objeto contratado, este poderá não ser 

recebido não cabendo qualquer tipo de indenização por parte da CONTRATADA. 
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c) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento, no caso de 

persistir o atraso dos serviços por prazo superior a 10 (dez) dias úteis. 

 

6.3 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. 

 

6.4 O SENAR/AR-BA poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das 

penalidades. 

 

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

cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente. 

 

6.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

6.7 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. 

 

6.8 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 

fundamentados. 

 

6.9 Caso ocorra a prática de ilícitos em quaisquer fases desta licitação, o licitante ficará impedido de licitar e 

contratar com o SENAR, 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.  

 

6.10 O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de 

rescindir unilateralmente a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 

instrumento convocatório, inclusive: 

 

I - Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

II - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue nas condições contratadas ou no 

prazo regular, e poderá o SENAR-AR/BA não receber o objeto injustificavelmente atrasado, não cabendo 

qualquer tipo de indenização por parte da CONTRATADA. 

 

6.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação em jornal de grande circulação, considerando-se notificado para todos os fins. É de responsabilidade 

do Contratado manter atualizado o seu endereço perante o SENAR-AR/BA. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 

  

7.1 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.   

 

c) Quando o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado; 

 

d) quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAR-AR/BA. 

 

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 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.  

 

§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação em jornal de grande circulação, considerando-se cancelado o preço registrado. 

 

§ 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. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

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

n.º xxx/2019 e as propostas do FORNECEDOR. 

 

8.2 As Partes confirmam que respeitam os mecanismos e procedimentos de acordo com as leis brasileiras de 

combate à corrupção e suborno, sobretudo as Leis 9.613/98 – Lavagem de Dinheiro – 8.137/90 – Crimes contra a 

Ordem Tributária – Lei Anticorrupção – 12.846/2016 - e toda legislação anticorrupção, e que sempre os 

cumprirão nos casos em que for adequado fazê-lo. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

9.1 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.  

 

 

 

Salvador, xx de xxxxxxxx de 2019. 

 

 

Humberto Miranda Oliveira 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

_________________________                  _________________________ 
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ANEXO VII 

PORTARIA N° 036/2018 

 

 


