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 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 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 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019 

Edital nº 040/2019 

Data: 02/10/2019 

Horário de Brasília: 10h 

I - Início de acolhimento de propostas: 23/09/2019; 

II - Abertura das propostas: 02/10/2019 às 09h; 

III - Início da sessão de disputa de preços: 02/10/2019, às 10h. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes
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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 027/2018, de 17/06/2019. 

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). 

1. DO OBJETO 

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

especializada para organização, assessoramento, planejamento e execução de Processo 

Seletivo, visando atender a necessidade de seleção de profissionais a serem contratados 

para o quadro funcional do SENAR-AR/BA, pelo regime de Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), 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 

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

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

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

4. DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

4.1. O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

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

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

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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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 as 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. 

5.4.2. Que se encontrem sob processo de falência, concordata, dissolução, liquidação ou estejam 

suspensas para licitar e contratar e/ou declarada inidônea pelo SENAR.  

http://www.sistemafaeb.org.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/
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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. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração 

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

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

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

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

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

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

habilitação jurídica cópia da cédula de identidade; 

6.1.3.2. 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. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que se encontra explicitado no 

item 1 deste edital. A comprovação se dará por meio da apresentação de 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). 

d) Descrição das etapas do processo seletivo, contendo necessariamente: 

 Elaboração de Comunicados de Seleção ou Editais. 

 Análise curricular e de títulos. 

 Elaboração, aplicação e correção de provas de conhecimentos. 

 Elaboração e aplicação de prova prática/técnica situacional com banca examinadora. 

 Elaboração e aplicação de entrevistas individuais com banca examinadora 

 Análise e resposta a recursos. 

 Psicoteste. 

e) Quantidade de candidatos que participaram do processo; 

f) Comprovação de prestação de serviço de seleção pública para cargos de pessoas com 

deficiência, conforme exigências da Lei 13.146 de 06 de julho de 2015; 

g) Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos serviços prestados. 

6.2.1.1. Poderá ser apresentado atestado individual para cada quesito ou atestado conjunto 

comprovando a execução de vários itens. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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6.2.1.2. 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). 

6.2.5. Declaração da Licitante de que possui software próprio para cadastro de currículos e 

títulos ou apresentar contrato de uso específico de software de mercado. 

6.2.6. Constituição e Qualificação da Equipe Técnica: 

6.2.6.1. Relação nominal dos profissionais da equipe técnica, acompanhados de cópia do 

diploma de nível superior e dos currículos, vinculada à proposta, composta de, no mínimo, 3 

(três) profissionais, sendo que dentre eles, um deverá ser psicólogo, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Psicologia, cuja condição regular deverá ser comprovada através da 

apresentação de uma cópia autenticada da sua inscrição no seu respectivo Conselho Regional de 

Psicologia, acompanhada da certidão de quitação/ regularidade. 

6.2.6.2. A Equipe Técnica de Atendimento deverá ser composta por: 

6.2.6.2.1. Coordenador Técnico do Processo Seletivo profissional sênior que será responsável 

pela Coordenação Técnica do Projeto e dos outros profissionais para atuarem em qualquer 

demanda do SENAR-AR/BA. Este profissional deverá manter relacionamento estratégico com o 

SENAR-AR/BA, com autonomia para tomar decisões que impactam no bom andamento dos 

serviços, coordenação da equipe, análise e conferência de todas as rotinas sob a responsabilidade 

da contratada, verificar disponibilidade de profissionais de seleção para atendimento às 

demandas, atendimento e resposta a dúvidas de candidatos, recursos, auditorias, atendimento aos 

cronogramas das etapas dos processos seletivos, apontamento e discussões periódicas com o 

Gestor do Contrato do SENAR-AR/BA sobre as atividades desenvolvidas. 

6.2.6.2.1.1. Coordenador Técnico do Processo Seletivo deverá apresentar os seguintes 

requisitos: 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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a) Curso superior completo em Psicologia, Administração ou Pedagogia, comprovado mediante 

apresentação de Diploma ou Certificado original ou cópia devidamente autenticada; 

b) Registro no Conselho Classe comprovado mediante a apresentação da Carteira do Conselho 

Regional e do comprovante de pagamento da última anuidade ao conselho ou certidão de 

quitação; 

c) Pós-graduação em Gestão de Pessoas ou área afim; 

d) Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em Recrutamento e Seleção comprovados 

mediante a apresentação do currículo, acompanhado de declarações ou atestados de capacidade 

técnica emitidos pelas empresas onde atuou. 

6.2.6.2.2. Um profissional de atendimento que será responsável pela condução dos processos 

seletivos do SENAR-AR/BA, atendimento e resposta a dúvidas dos candidatos, elaboração de 

planilhas e relatórios, organização de infraestrutura e logística para aplicação das provas, entre 

outras atividades. 

6.2.6.2.2.1. O profissional de atendimento deverá apresentar os seguintes requisitos: 

a) Curso superior completo em Psicologia, comprovado mediante apresentação de Diploma ou 

Certificado original ou cópia devidamente autenticada; 

b) Registro no Conselho Regional de Psicologia comprovado mediante a apresentação da 

Carteira do Conselho Regional de Psicologia e do comprovante de pagamento da última 

anuidade ao referido conselho ou certidão de quitação; 

c) Experiência profissional mínima de 02 (dois) anos em Recrutamento e Seleção comprovados 

mediante a apresentação do currículo, acompanhado de declarações ou atestados de capacidade 

técnica emitidos pelas empresas onde atuou. 

6.2.6.2.3. Um profissional administrativo que será responsável pela elaboração dos relatórios, 

tabulação e consolidação dos resultados, atendimento a candidatos por e-mail e 

 telefone, publicações dos Comunicados, entre outras atividades. 

6.2.6.2.3.1. O profissional administrativo deverá apresentar os seguintes requisitos: 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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a) Curso superior completo em qualquer área de formação, comprovado mediante apresentação 

de Diploma ou Certificado original ou cópia devidamente autenticada; 

b) Experiência profissional mínima de 01 (um) ano em Recrutamento e Seleção comprovados 

mediante a apresentação do currículo, acompanhado de declarações ou atestados de capacidade 

técnica emitidos pelas empresas onde atuou. 

c) Usuário do pacote Microsoft Office (word, excel, power point e outlook ) e internet, sendo 

Excel em modo avançado. 

6.2.6.2.4. A comprovação das experiências de todos os profissionais se dará através de 

apresentação de currículo detalhado acompanhado das declarações ou atestados, fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a experiência e o tempo que o 

profissional executou atividades ligadas ao objeto dessa contratação. 

6.2.6.2.4.1.  Os currículos deverão conter as seguintes informações adicionais: 

6.2.6.2.4.1.1. Informações sobre as empresas para as quais o profissional prestou serviço, cargo, 

atividades desenvolvidas, período, de forma a possibilitar que a Comissão de Licitação possa 

aferir as declarações e/ou informações contidas no referido documento; e 

6.2.6.2.4.1.2. Declaração do profissional de que as informações contidas no currículo são 

verdadeiras. 

6.2.6.2.5. A comprovação de formação acadêmica de todos os profissionais se dará através da 

apresentação de cópia (s) (verso e anverso) do (s) diploma (s) respectivo (s), devidamente 

registrado (s) no Ministério da Educação. Para os casos de cursos realizados em instituições de 

ensino estrangeiras devem seguir a Resolução CNE/CES nº1 de 2001 do Ministério da Educação 

– artigo 4º. 

6.2.6.2.6. No caso de substituição de qualquer membro da equipe técnica, a contratada se obriga 

a fazê-lo com profissionais detentores de capacidade técnica igual ou superior à daqueles 

relacionados na proposta técnica, e sempre condicionada à prévia aprovação pelo SENAR-

RA/BA. 

6.2.7. Caso a Comissão Permanente de Licitação venha a constatar, mediante conferência ou 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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diligência qualquer incorreção e/ou informação inverídica em qualquer dos currículos 

apresentados, a licitante será INABILITADA do certame. 

6.2.8. Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito 

deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na falta dessa informação, serão 

considerados válidos por cento e oitenta dias, contados, inclusive, da emissão, aprovação ou da 

data de assinatura pela autoridade. As exceções serão avaliadas quando anexada legislação ao 

respectivo documento. 

6.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

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

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

6.4 DA REGULARIDADE FISCAL: 

6.4.1. 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; 

6.4.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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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. Não serão aceitas cópias simples de 

documentos. 

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 a 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. 

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. 

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

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 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 do Contrato 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. 

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

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. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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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 globall 

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. 

8.4. Será vencedora aquela empresa licitante que ofertar o menor preço global, 

observando-se também as especificações, a regularidade fiscal e qualificação técnica. 

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. 

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. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

tempo de até 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).  

http://www.sistemafaeb.org.br/
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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 subsequente, verificando 

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

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

negociar com o licitante para a obtenção de menor valor.  

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

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

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

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

eletrônico. 

10.14. 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. DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO E DAS REMANESCENTES  

http://www.sistemafaeb.org.br/
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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, em 

conformidade com art. 40, do RLC. 

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

do contrato, 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.  

12.3. 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. 

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; 

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

recurso; 
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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 pela 

Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/BA, ou por quem este delegar 

competência. 

15. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 

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

prescrições do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

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

15.4. A prestação do serviço/fornecimento dar-se-á por cumprida, quando for entregue o objeto 

licitado ao Contratante, conforme discriminado no Anexo I deste Edital. 

15.5. 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.  

15.6. Transcorrido o prazo previsto no subitem anterior sem que a licitante compareça para 

assinar o instrumento contratual 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.   

15.7. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do 

instrumento contratual que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente 

Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços, na Documentação de Habilitação e no Pedido de 

Fornecimento da licitante vencedora. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será dividido em 04 (quatro) parcelas, mediante apresentação da nota fiscal 

de serviços, e será realizado à medida em que os serviços forem sendo executados pela 

CONTRATADA, considerando os seguintes percentuais: 

a) 20% (vinte por cento) do valor acordado em contrato, após a finalização da etapa de inscrição, 

Análise Curricular e Documentos Comprobatórios e apresentação dos documentos/relatórios 

oriundos desta etapa; 

b) 30% (trinta por cento) do valor acordado em contrato, após finalização da etapa de Avaliação 

de Conhecimentos (Provas objetiva e discursiva), considerando a divulgação do resultado final e 

apresentação dos documentos/relatórios oriundos desta etapa; 
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c) 20% (vinte por cento) do valor acordado em contrato, após finalização das etapas da Análise 

de Perfil – Psicoteste e Prova Técnica Prática, considerando a divulgação do resultado final e 

apresentação dos documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

d) 30% (trinta por cento) do valor acordado em contrato, após a etapa de Entrevista Individual e  

divulgação do resultado final, entrega de relatório e lista de contatos dos candidatos aprovados. 

16.1.1. Os pagamentos no qual se refere as alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, deverão ocorrer mediante 

apresentação das 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. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as incidências fiscais e demais 

encargos, inclusive todas as despesas com transporte, seguros, tributos de qualquer natureza ou 

espécie e treinamentos, necessários à disponibilidade, como também à regularização, da 

prestação dos serviços. 

16.3. 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. 

16.4. Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda observado o que 

segue:  

16.4.1. 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. 

16.4.2. 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 produto não esteja em estrita 

conformidade com as especificações deste Edital e da proposta de preços. 

16.4.3. Os documentos fiscais não aprovados pelo SENAR-AR/BA serão devolvidos a 
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contratada, para as devidas correções, acompanhadas 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 para a aquisição dos itens contratados correrão por conta dos recursos 

previstos no orçamento anual do SENAR-AR/BA. 

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; 

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 cancelar unilateralmente a instrumento contratual, 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 serviço não entregue nas condições 

contratadas, 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 total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, também 
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poderá ser aplicadas multas. 

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.  

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 máximo estimado para esta licitação é de R$ 157.466,67 (cento e 

cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

estipulado após pesquisa de mercado. 

19.1.1. Estão incluídas no valor acima todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 
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19.2. Os valores MÁXIMOS, a serem pagos por cada 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. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

20.1. O prazo de vigência do contrato, objeto desta contratação, cujos termos estão contidos 

neste Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo 

ser prorrogado por interesse do SENAR-AR/BA, e mediante justificativa expressa. 

20.1.1. O início da prestação dos serviços se dará de imediato a partir da data de assinatura do 

CONTRATO.  

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

INPC, mediante solicitação da CONTRATADA. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

comissao.licitacao@senarbahia.org.br , chat sistema Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br 

ou ainda, ser encaminhado por escrito e contra recibo a Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR-AR/BA sito a Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, 8º andar, Ed. das Seguradoras, 

Comércio, Salvador/Ba, CEP 40.015-080 em até 2 (dois) dias úteis da data marcada para 

abertura do certame. Observando o horário de funcionamento do SENAR/AR-BA dias úteis de 

segunda à sexta-feira dás 08h às 12h e dás 13h30min às 17h30min. 

21.2. 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. 

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

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do SENAR/AR-BA, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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21.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

21.5. 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. 

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Permanente de Licitação, 

Assessores, Técnicos e profissionais de reconhecida competência técnica não vinculado, direta 

ou indiretamente, a qualquer das licitantes, pertencentes ou não ao quadro do SENAR-AR/BA.  

21.9. 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. 

21.10. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade 

e subordinação direta. 

21.11. É de responsabilidade da Contratada manter atualizado o seu endereço perante o SENAR-

AR/BA. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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21.12. O foro da cidade de Salvador-BA será o competente para dirimir as questões oriundas 

desta Licitação e da relação jurídica dela decorrente. 

21.13. 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 – Modelo de Minuta do Contrato 

 Anexo VII – Portaria n° 027/2019. 

Salvador, 20 de setembro 2019.  

 

Verônica Sodré Ramos do Nascimento  

- Pregoeira –  

SENAR-AR/BA 

                            

            Jeandro Leite Costa      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. DO OBJETO  

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

especializada para organização, assessoramento, planejamento e execução de Processo 

Seletivo, visando atender a necessidade de seleção de profissionais a serem contratados 

para o quadro funcional do SENAR-AR/BA, pelo regime de Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), conforme especificação descrita neste Termo de Referência, em atendimento 

às demandas do SENAR-AR/BA. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Processo Seletivo tem por objetivo identificar e selecionar profissionais qualificados para 

atender às demandas de trabalho do SENAR-AR/BA, tendo em vista a necessidade de 

preenchimento de vagas do quadro funcional da Instituição. O Processo Seletivo proporcionará, 

ainda, o preenchimento de cadastro de reserva para todos os cargos/funções. 

2.2. A complexidade do processo reside na previsão de inscrever todos os candidatos que se 

interessarem em concorrer às vagas/cadastro de reserva, sem limitação do quantitativo, o que 

exige uma estrutura física, tecnológica e de pessoas capazes de suportar, além da “expertise” na 

elaboração de provas nas diversas áreas do conhecimento, suporte capaz de analisá-las e corrigi-

las, bem como capacidade para recepcionar e responder aos questionamentos decorrentes dos 

recursos interpostos pelos candidatos. 

2.3. Diante do exposto, pela evolução de grau de complexidade nos processos seletivos para 

contratação de empregados exigida pelos órgãos de controle, e ainda, levando em consideração a 

quantidade de vagas/cadastro de reserva a serem selecionados, faz–se necessário buscar a 

contratação de empresa especializada para tal mister, que possua a estrutura, expertise e 

aparelhamento necessários para realização do mencionado processo. 

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


 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -  
Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA 

 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Nº 143 – 1º, 2º, 3º,7º e 8° andares - Comércio Salvador- BA | CEP: 40.015-080  

Site: www.sistemafaeb.org.br – E-mail: comissao.licitacao@senarbahia.org.br (71) 3415 – 3118/3146/3148 

 
 27 
 

3. DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência do contrato, objeto desta contratação, cujos termos estão contidos neste 

Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser 

prorrogado por interesse do SENAR-AR/BA, e mediante justificativa expressa. 

3.1.1. O início da prestação dos serviços se dará de imediato a partir da data de assinatura do 

CONTRATO.  

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

mediante solicitação da CONTRATADA. 

4. DO VALOR ESTIMADO 

4.1. O valor global máximo estimado para esta licitação é de R$ 157.466,67 (cento e 

cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

estipulado após pesquisa de mercado. 

4.1.1. Estão incluídas no valor acima todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

5.1. Serão 23 Cargos distribuídos para 6 vagas e cadastro de reserva, com o intuito de atender a 

qualquer das unidades do SENAR no Estado da Bahia. 

5.2. A Contratada deverá ser especializada em Processo Seletivo Público, para preparar edital, 

realizar as inscrições dos candidatos via WEB no site da empresa contratada, que deverá ter a 

capacidade de suportar o acesso de usuários, sem causar indisponibilidade de inscrição, fazer a 

análise curricular e de documentos comprobatórios. 

5.3. A Contratada deverá apresentar cronograma prevendo a realização de todas as etapas 

do processo seletivo para aprovação SENAR-AR/BA. 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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5.4. Realizar, sem quaisquer ônus adicionais, reuniões em conjunto com o SENAR-AR/BA e na 

sede da Contratante, para elaboração de Edital, estabelecimento de cronogramas de realização 

das etapas e divulgação dos resultados e para tratar de assuntos gerais sobre o Processo Seletivo. 

5.5. A contratada realizará avaliação psicológica (com parecer e encaminhar ao SENAR-AR/BA 

antes das entrevistas), disponibilizar o psicólogo (a) para entrevista individual (com parecer), 

esta última a ser realizada nas dependências da contratante com a participação da Comissão de 

Seleção do SENAR-AR/BA. 

5.6. O local de aplicação da prova objetiva, material, guarda dos documentos, equipe de trabalho, 

fiscalização, limpeza, ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada. 

5.7. As etapas, dados e convocações deverão ser publicadas no site da empresa contratada até o 

final da validade do Processo Seletivo. 

5.8. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de uma via das provas em meio 

digital, juntamente com os gabaritos oficiais, após conclusão do processo. 

5.9. Após conclusão do Processo Seletivo, a contratada deverá fornecer sem ônus para a 

contratante, o Relatório Final constando todas as etapas, lista de contatos dos candidatos 

aprovados com escore de todas as etapas e com sua respectiva classificação. 

5.10. A contratada deverá posicionar o SENAR-AR/BA do andamento do processo de seleção 

em cada uma de suas etapas. 

5.11. A validade do Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, sendo prorrogável por igual período, a 

critério da Contratante. 

5.12.  Divulgação ampla das vagas através da elaboração e veiculação de anúncios abertos em 

jornais de grande circulação e ainda por meios de comunicação como revistas especializadas, 

universidades, internet, escolas, entidades de classes. O instrumento de divulgação deverá conter 

informações precisas sobre a natureza da vaga/cadastro de reserva, valores de salários e 

especificações da forma e o prazo que os candidatos devem encaminhar o currículo ou preenchê-

lo via WEB.  O SENAR-AR/BA poderá fazer paralelamente a divulgação do Comunicado de 
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Seleção de Pessoal em seu site na internet, intranet, e nas Redes Sociais (Facebook, Instagram, 

etc).  

5.13. A CONTRATADA deverá criar e manter Link em site próprio para publicação de 

comunicados e avisos.  

5.14. A CONTRATADA deverá manter canal de comunicação com os candidatos através de e-

mail ou telefone para esclarecimento de questões relativas ao processo seletivo. As respostas 

deverão ser encaminhadas ao candidato em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após o 

recebimento da manifestação. A contratada fornecerá respostas a todos os recursos interpostos e 

dúvidas dos candidatos, através do canal de comunicação. 

5.15. Todo e qualquer atendimento e/ou esclarecimento quanto ao processo seletivo deverá ser 

realizado pela CONTRATADA, não cabendo ao SENAR-AR/BA qualquer atendimento ao 

candidato. 

5.16. A inscrição do candidato deverá ser efetuada via WEB, sem taxa de inscrição aos 

candidatos, a partir do preenchimento e envio do currículo padrão de inscrição que deverá ser 

adequado e disponibilizado pela CONTRATADA em seu site, além do envio da documentação 

comprobatória. 

5.17. Seleção: o processo de avaliação individual, com o objetivo de avaliar, classificar e 

escolher, dentre os candidatos recrutados, os mais adequados às necessidades dos espaços 

ocupacionais do SENAR-AR/BA. As etapas serão: Análise Curricular e Documentação 

Comprobatória; Provas Objetiva e Discursiva; Análise de Perfil – Psicoteste; Análise de Perfil – 

Entrevista; e Prova Técnica Prática (para os cargos de Supervisor Técnico, Coordenador de 

Programa e Analista de Comunicação). 

5.18. As etapas do Processo Seletivo serão: 

5.18.1. Análise Curricular e Documentos Comprobatórios – de caráter eliminatório e 

classificatório.  

http://www.sistemafaeb.org.br/
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5.18.1.1. Contratada deverá analisar todos os currículos dos candidatos, mediante o critério de 

atendimento da formação acadêmica, experiência profissional, atualização profissional e outros 

requisitos pertinentes aos candidatos em conformidade com o perfil da vaga.  

5.18.1.2. A Contratada deverá analisar todos os documentos necessários dos candidatos para 

comprovação dos pré-requisitos, a partir dos perfis publicados nos comunicados do processo 

seletivo, mediante ao critério de atendimento ou não da escolaridade, experiências profissionais e 

demais requisitos exigidos no perfil comparando as informações inseridas pelo candidato no 

cadastro do currículo com a documentação encaminhada. 

5.18.2. Provas objetiva e discursiva – de caráter eliminatório e classificatório.  

5.18.2.1. A Contratada será responsável por elaborar, revisar, compor, imprimir, aplicar, corrigir 

e acondicionar os instrumentos de avaliação a serem aplicados em todas as fases do processo 

seletivo.  

5.18.2.2. Será de responsabilidade da Contratada disponibilização e organização de toda a 

logística e infraestrutura necessária para aplicação das provas: espaço físico, deslocamento dos 

instrumentos de avaliação até o destino final, guarda de todo o material até o momento da efetiva 

aplicação das provas, organização e sinalização dos locais de provas, fiscais de prova, listas de 

presença, atas de ocorrências, entre outros materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança dos candidatos e a lisura do processo seletivo.   

5.18.2.3. As provas deverão ser aplicadas, na cidade de Salvador, em local de fácil acesso aos 

candidatos, salas com ambiente bem iluminado, climatizada com ar condicionado ou 

ventiladores de teto, carteiras universitárias, banheiros limpos e conservados, pessoal de apoio, 

segurança, coordenadores de sala e fiscais de provas e acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais.  

5.18.2.4. A Contratada deverá convocar os candidatos para realização de todas as fases do 

processo seletivo, por e-mail e por meio de comunicado específico divulgado no seu site, com 

informações precisas do local e horário de sua aplicação e demais informações pertinentes.   

5.18.2.5. As questões das provas poderão ser inéditas ou não inéditas e elaboradas por 

profissionais, de responsabilidade da Contratada, altamente especializados, que serão 
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responsáveis pela elaboração e correção das avaliações de conhecimentos dos candidatos, 

abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, além de 

valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a 

quantidade.  

5.18.2.6. A Contratada também será responsável pela resposta aos pedidos de esclarecimentos e 

manifestações (recursos).  

5.18.2.7. A prova objetiva deverá ser elaborada de acordo com o perfil estabelecido 

(escolaridade, experiência, conhecimentos específicos) de forma a permitir a avaliação dos 

conhecimentos e/ou das competências específicas (técnicas) do espaço ocupacional (cargo).  

5.18.2.8. O conteúdo das provas deverá ser elaborado pela Contratada de acordo com cada perfil 

e o espaço ocupacional e aprovado pela Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. 

5.18.2.9. A Contratada deverá guardar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o 

momento de sua aplicação.   

5.18.2.10. A Contratada deverá elaborar e publicar o Comunicado com o resultado e a lista de 

candidatos aprovados, por cargo/vaga.  

5.18.2.11. A Contratada deverá processar e publicar o Comunicado com o resultado final de cada 

fase após pedidos de esclarecimento ou revisão, caso existam.  

5.18.2.12. Prova Objetiva: Prova de conhecimentos com 40 (quarenta) questões tipo teste 

múltipla escolha. Abrangendo conhecimentos de língua portuguesa (10 questões), conhecimentos 

de informática (05 questões), atuação do SENAR-AR/BA e do setor agropecuário brasileiro (05 

questões) – atualidades socioeconômicas do setor agropecuário brasileiro e Lei de Criação do 

Serviço nacional de Aprendizagem Rural, conhecimentos específicos a cada área de atuação (20 

questões). O tema das questões será definido em conjunto com o SENAR-AR/BA, conforme 

perfil demandado.  

5.18.2.13. Prova Discursiva: Para esta etapa do processo seletivo poderão ser utilizados: estudo 

de caso, redação ou prova discursiva. O tema deverá ser definido de acordo com os conteúdos 

específicos estabelecidos no perfil, objetivando avaliar: recursos de linguagem, aspectos 
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argumentativos, estrutura de texto, aspectos gramaticais, conhecimento técnico do tema. 

Somente para os cargos de Coordenador, Supervisor e Analista.  

5.18.2.14. Farão a prova objetiva os 150 (cento e cinquenta) melhores classificados de cada 

cargo da etapa 1 - Análise Curricular e Documentos Comprobatórios. 

5.18.3. Análise de Perfil – Psicoteste - de caráter eliminatório. 

5.18.3.1. A avaliação deverá ser realizada a partir de metodologias específicas e um conjunto de 

procedimentos confiáveis. A Contratada deverá disponibilizar profissional capacitado, psicólogo, 

para realizar a avaliação.  

5.18.3.2.A Contratada disponibilizará um (a) psicólogo (a) para designar os critérios de avaliação 

na etapa do Psicoteste, constantes no edital do Processo Seletivo, que deverão ser apreciados em 

conjunto com a Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. 

5.18.3.3. Farão a análise de perfil os 30 (trinta) melhores classificados no acumulado das 1ª e 2ª 

etapas de cada cargo, uma média de 690 candidatos.   

5.18.4. Entrevista Individual – de caráter classificatório. 

5.18.4.1. A Contratada deverá elaborar entrevista individual por competências de acordo com o 

perfil do cargo encaminhado pelo SENAR-AR/BA.  

5.18.4.2. Na etapa de Entrevista Individual serão avaliadas até 04 (quatro) das seguintes 

competências: Proatividade, Autogestão e Flexibilidade, Relacionamento Interpessoal, 

Qualidade no Trabalho, Inovação, Orientação para o cliente, Tomada de Decisão e Foco em 

Resultados.  

5.18.4.3. A Contratada deverá disponibilizar psicólogo para realizar a entrevista em conjunto 

com a Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. Essa etapa será realizada na sede da 

Contratante. 

5.18.4.4. A avaliação deverá ser realizada conforme roteiro de Entrevista Individual por 

competência elaborado pela Contratada, com a aprovação do SENAR-AR/. 
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5.18.4.5. Essa etapa será realizada com todos os candidatos aprovados na Análise de Perfil – 

Psicoteste. 

5.18.5. Prova Técnica Prática – de caráter classificatório.  

5.18.5.1. A Prova Técnica Prática consistirá de questionamento sobre temas e situações práticas 

relacionadas ao exercício profissional e versará sobre conhecimento técnico abrangendo temas 

relacionados ao conhecimento específico exigido para o espaço ocupacional em que o candidato 

estiver concorrendo.   

5.18.5.2. Somente para os cargos de Coordenador de Programas, Supervisor Técnico e Analistas 

Técnico - Comunicação. 

5.18.5.3. A elaboração e aplicação da Prova Técnica Prática para os cargos de Supervisor 

Técnico e Coordenador de Programa serão de responsabilidade do SENAR-AR/BA, para o 

Cargo de Analista Técnico de Comunicação serão de responsabilidade da Contratada.  

5.19. Da participação de pessoas com deficiência 

5.19.1. A CONTRATADA deverá assegurar à pessoa com deficiência o direito de se inscrever 

no Processo Seletivo, desde que as atribuições do cargo/função sejam compatíveis com a 

deficiência de que é portador, conforme estabelecido na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. 

5.19.2. Haverá 2 (duas) vagas reservadas para pessoas com deficiência em virtude do 

quantitativo total de funcionários do SENAR-AR/BA. 

5.20. Do atendimento especial 

5.20.1. A CONTRADADA deverá receber dos candidatos que necessitarem de atendimento 

especial para a realização das avaliações, as informações e laudo médico especificando o tipo de 

deficiência que justifique o atendimento especial solicitado, e deferir ou indeferir a solicitação 

segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, além de divulgar a relação de candidatos 

que tiveram o seu atendimento especial deferido. 

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


 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -  
Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA 

 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Nº 143 – 1º, 2º, 3º,7º e 8° andares - Comércio Salvador- BA | CEP: 40.015-080  

Site: www.sistemafaeb.org.br – E-mail: comissao.licitacao@senarbahia.org.br (71) 3415 – 3118/3146/3148 

 
 34 
 

5.20.2. Em se confirmando a necessidade de atendimento especial durante a realização do 

Processo Seletivo, caberá à CONTRATADA operacionalizar todo o atendimento necessário para 

o andamento da seleção. 

5.21. Perícia médica - somente para seleção de PCD (pessoas com deficiência) 

5.21.1. A CONTRATADA será responsável por realizar a Perícia Médica, após a publicação do 

resultado final de todas as etapas do processo de recrutamento e seleção.  

5.21.2. A Perícia Médica deverá ser realizada por uma equipe multiprofissional que verificará a 

qualificação do candidato como portador de deficiência, ou não, bem como, sobre a 

incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos do Artigo 

43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.  

5.21.3. A Equipe Multiprofissional deverá ser formada por 6 (seis) profissionais, sendo 3 (três) 

profissionais representantes do SENAR-AR/BA e 3 (três) profissionais indicados pela 

CONTRATADA, sendo 01 (um) médico, em conformidade com o Artigo nº 43 do Decreto nº 

3.298/99.  

5.21.4. A contratada deverá dispor de espaço físico adequado e adaptado de acordo com as 

condições físicas dos candidatos para realização da Perícia Médica.  

5.21.5. O resultado final do Processo Seletivo para os candidatos às vagas para Pessoa com 

Deficiência (PCD) será o somatório das notas finais de todas as etapas do processo seletivo, bem 

como a condição de APTO ou APROVADO na Perícia Médica.  

6. DOS CARGOS E VAGAS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 

 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS 
DESEJÁVEL VAGAS CH 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos 

Curso Superior em Psicologia 

ou Administração. 03 anos de 

experiência em gestão na área 

de Recursos Humanos. 

Conhecimentos em Técnicas 

de Recrutamento e Seleção, 

Administração de Cargos e 

Pós-graduação 

Conhecimento em 

operacionalização 

de Sistemas de 

RH. 

1 vaga para 

Salvador e   

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 
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Remuneração, Treinamento e 

Desenvolvimento e 

Departamento Pessoal. 

Sólidos conhecimentos da Lei 

Trabalhista. Pacote Office 

(intermediário como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

Coordenador 

de 

Arrecadação 

Arrecadação 

Curso Superior Completo em 

Administração, Direito, 

Ciências Contábeis ou 

Economia. 03 anos de 

experiência em gestão na área 

Administrativa.  

Conhecimento em gestão. 

Pacote Office (intermediário 

como usuário). Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável.  

Pós-graduação. 

Conhecimentos 

de técnicas de 

atendimento ao 

público e 

Legislação 

Previdenciária 

Rural. 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Coordenador 

de Tecnologia 

da Informação 

Tecnologia 

da 

Informação 

Curso Superior completo em 

Tecnologia da Informação, 

Ciência da Computação, 

Análise de Sistemas, Sistemas 

da Informação, Engenharia de 

Redes ou da Computação.  03 

anos de experiência em gestão 

na área de Tecnologia da 

Informação. Conhecimentos 

em Programações, 

Manutenção de Máquinas, 

Migrações de Sistemas, 

Softwares e Upgrades, 

Desenvolvimento de 

Softwares, Análise de 

Sistemas, Redes de 

Computadores, 

Gerenciamento de Servidores, 

Gerenciamento de Banco de 

Dados, Rotinas de Back-up e 

Suporte ao Usuário. Inglês 

Técnico. Pacote Office 

(intermediário como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Pós-graduação. 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Coordenador 

de Programas 

Programas Curso Superior Completo em 

Veterinária. 03 anos de 
Pós-graduação  40 
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experiência em gestão na área 

de Agronegócios. 

Conhecimento do setor 

Agropecuário, Gestão de 

Equipes, Gestão de 

Projetos e Planejamento. 

Carteira Nacional de 

habilitação B (mínimo de 1 

ano e disponibilidade para 

viagem). Pacote Office 

(intermediário como 

usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

Coordenador 

de Programas 
Programas 

Curso Superior Completo em 

Agronomia. 03 anos de 

experiência em gestão na área 

de Agronegócios. 

Conhecimento do setor 

Agropecuário, Gestão de 

Equipes, Gestão de Projetos e 

Planejamento. Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Pacote Office (intermediário 

como 

usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável . 

Pós-graduação 

 

1 vaga para 

Salvador e  

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Coordenador 

Técnico 

Programaç

ão de 

Curso 

Curso Superior Completo em 

Administração. 03 anos de 

experiência em gestão 

Administrativa.  Pacote 

Office (intermediário como 

usuário). Carteira Nacional 

de habilitação B (mínimo de 

1 ano e disponibilidade para 

viagem).  

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável . 

Pós-graduação 

Conhecimento da 

metodologia do 

SENAR. 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Supervisor 

Técnico 
Supervisão 

Curso Superior Completo em 

Agronomia, Veterinária ou 

Zootecnia (Bacharelado). 02 

anos de experiência na área. 

Conhecimento do Setor 

Agropecuário e em 

Planejamento. Pacote Office 

(intermediário como 

Pós-graduação 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 
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usuário).  Carteira Nacional 

de habilitação B (mínimo de 

1 ano e disponibilidade para 

viagem). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável . 

Analista 

Administrativo 

Administra

tiva 

Cursos Superior Completo em 

Administração. 02 anos de 

experiência na área de 

Administração. 

Conhecimentos em Rotinas 

Administrativas e 

Atendimento ao Público. 

Pacote Office (intermediário 

como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40h 

Analista 

Administrativo 

Compras e 

Licitações 

Curso Superior Completo em 

Administração ou Direito. 02 

anos de experiência na área 

de Compras e Licitações. 

Conhecimentos em Normas 

de Licitação e Contratos. 

Pacote Office (intermediário 

como usuário).  

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável.  

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40h 

Analista 

Administrativo 

Recursos 

Humanos 

Curso Superior Completo em 

Administração ou 

Psicologia.  02 anos de 

experiência na área de 

Recursos Humanos. 

Conhecimentos em Técnicas 

de Recrutamento e Seleção, 

Administração de Cargos e 

Remuneração, Treinamento e 

Desenvolvimento e 

Departamento Pessoal e 

Operacionalização de 

Sistemas de RH.  Sólidos 

conhecimentos da Lei 

Trabalhista. Pacote Office 

(intermediário como 

usuário).  

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável . 

 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40h 

  Curso Superior Completo 

nas áreas de Contabilidade, 
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Analista 

Administrativo 

 

 

Arrecadação 

Administração, Direito ou 

Economia. 02 anos de 

experiência na área 

Administrativa. Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para 

viagem). Pacote Office 

(intermediário como 

usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de 

Classe, quando aplicável. 

Atendimento ao 

Público e 

Legislação 

Previdenciária 

Rural. 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

 

40 

Analista 

Administrativo 
Contábil 

Curso Superior Completo em 

Contabilidade. 02 anos de 

experiência na área Contábil. 

Conhecimentos Técnicos 

Contábeis. Pacote Office 

(intermediário como usuário). 

Registro Profissional do Órgão 

de Classe Competente. 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Analista 

Administrativo 

Estoque e 

Patrimônio 

Curso Superior Completo em 

Administração ou Contábeis. 

02 anos de experiência na 

área de Estoque e Patrimônio. 

Conhecimento de Sistemas de 

Controle de Estoque. Noções 

de Arquivo. Pacote Office 

(intermediário como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Analista  

Administrativo 
Financeira 

Curso Superior Completo  em 

Ciências Contábeis ou 

Administração. 02 anos de 

experiência na área 

Financeira. Conhecimento 

técnico-financeiro. Pacote 

Office (intermediário como 

usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

Conhecimentos 

em Contas a 

Pagar e a 

Receber. 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

 

 

 

 

 

 

Curso Superior Completo em 

cursos da área de Informática 

(Bacharelado e Tecnólogo). 

02 anos de experiência na 

área de Tecnologia da 

Informação. Conhecimentos 
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Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

 

Área de 

Sistemas 

de análise e desenvolvimento 

de softwares, análise de 

requisitos, sistema 

gerenciador de versões de 

software, gerenciamento de 

banco de dados, Microsoft 

SQL Server, MySQL, 

Programação Orientada a 

Objetos, Linguagem de 

Programação ASP.NET, PHP 

e Java. Conhecimento no 

sistema Totvs. 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

 

 

40 

Analista 

Técnico 
Pedagogia 

Curso Superior Completo 

Pedagogia. 02 anos de 

experiência na área 

Pedagógica. Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Pacote Office (intermediário 

como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

1 vaga para 

Itamaraju/BA 

e  Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Analista 

Técnico 
Programas 

Curso Superior Completo 

Administração. 02 anos de 

experiência na área 

Administrativa. Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Pacote Office (intermediário 

como usuário). 

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Analista 

Técnico 

Comunicaçã

o 

Curso superior completo em 

Comunicação Social ou 

Jornalismo. 02 anos de 

experiência na área de 

Comunicação.  Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Pacote Office (básico como 

usuário). Boa redação.  

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 
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Analista 

Técnico 

Comunicaçã

o 

Curso superior completo em 

Comunicação Social ou  

Publicidade. 02 anos de 

experiência na área de 

Comunicação.  Carteira 

Nacional de habilitação B 

(mínimo de 1 ano e 

disponibilidade para viagem). 

Pacote Office (básico como 

usuário). Boa redação.  

Comprovação de Registro 

válido no Conselho de Classe, 

quando aplicável . 

 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO 

 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS 
DESEJÁVEL VAGAS CH 

Assistente 

Administrativ

o 

Administrat

iva 

Ensino Médio Completo. 01 

ano de experiência na área 

Administrativa e 

Atendimento ao Público. 

Conhecimento em Rotinas 

Administrativas. Pacote 

Office (básico como usuário). 

Cursando 

Superior em 

Administração de 

Empresas. 

2 vagas para 

pessoas com 

deficiência 

para Salvador 

e  Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Assistente de 

Tecnologia 

da 

Informação 

Tecnologia 

da 

Informação 

Curso Técnico na área. 01 ano 

de experiência em suporte ao 

usuário. Conhecimentos de 

redes de computadores, 

instalação de aplicativos 

diversos, active directory, 

manutenção e formatação de 

computadores e acesso 

remoto. Noções de 

programação e noções de 

bancos de dados. Pacote 

Office (básico como usuário). 

Cursando 

Superior em 

Tecnologia de 

Informação ou 

Engenharia de 

Redes. Inglês 

Técnico. 

1 vaga para 

Juazeiro e  

cadastro de 

reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 

Auxiliar 

Administrati

vo 

Administra

tiva 

Ensino Médio Completo. 06 

meses de experiência na área 

Administrativa. Noções de 

Rotinas Administrativas. 

Pacote Office (básico como 

usuário). 

 

Cadastro de 

Reserva para 

Luis Eduardo 

Magalhães/BA 

40 

Assistente de 

Biblioteca 
Biblioteca 

Ensino Médio Completo. 01 

ano de experiência na área. 

Conhecimento para executar 

atividades administrativas 

relacionadas à rotina de 

biblioteca, como guarda e 

conservação de livros e 

Cursando 

Superior em 

Biblioteconomia 

Cadastro de 

Reserva para 

todo estado da 

Bahia 

40 
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revistas. Pacote Office 

(básico como usuário). 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. São responsabilidades da licitante contratada, além daquelas já expressamente definidas nos 

demais itens deste termo de referência: 

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

referência. 

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

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

obriga a se manifestar e atender prontamente. 

7.1.4. 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. 

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

exigidas do edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.1.6. 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 ou instrumento equivalente, 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 ou instrumento equivalente 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. 
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7.1.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos 

locais de trabalho. 

7.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente. 

7.1.9. Comunicar ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos necessários. 

7.1.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

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

atualizado da Autorização de Fornecimento/Contrato. 

7.1.11. Nos casos de qualquer acidente envolvendo os empregados na prestação dos serviços, 

objeto deste Termo de Referência, caberá à LICITANTE VENCEDORA a responsabilidade total 

pelos danos que aqueles vierem a sofrer, bem como os danos causados a terceiros, ficando o 

CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades. 

7.1.12. Em caso de responsabilização da Administração a LICITANTE VENCEDORA 

responderá em ação regressiva. 

7.1.13. Cumprir todas as obrigações ajustadas no presente instrumento, bem como constantes de 

sua Proposta Comercial e do edital n° 040/2019 e seus anexos. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO ACOMPANHAMENTO 

8.1. Acompanhar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente 

designado, na pessoa da empregada Sra. Carolina Godoy, pelo SENAR-AR/BA. 

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

8.3. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com este 

termo de referência. 

8.4. Notificar a contratada, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observada no 

objeto, fixando prazo para a sua correção. 
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8.5. Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados pela 

contratada. 

8.6. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas no edital, seus 

anexos, instrumento contratual e na legislação pertinente. 

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

8.8. 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. 

8.9. 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. 

8.10. Assegurar-se pela boa prestação da prestação do serviço/fornecimento, verificando sempre 

o seu bom desempenho. 

8.11. 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.  

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

acordo. 

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

8.14. 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.  

8.15. 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 
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forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o SENAR-AR/BA. 

8.16. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas do Contrato. 

8.17. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades detectadas na execução dos serviços. 

8.18. Permitir aos empregados da CONTRATADA livre acesso às dependências do SENAR, de 

modo a viabilizar a prestação dos serviços durante o horário de expediente ou fora dele, quando 

solicitados pelo setor competente. 

8.19. O CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho 

para a prestação dos serviços. 

8.20. Resolver as dúvidas e omissões porventura existentes nas especificações. 

8.21. Constatadas quaisquer irregularidades nos serviços, ao Contratante é assegurado o direito 

de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízos das penalidades a que sujeita a 

CONTRATADA, sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem 

atendidas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação. 

8.22. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

8.23. Todas as demais obrigações do Edital n.º 040/2019. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será dividido em 04 (quatro) parcelas, mediante apresentação da nota fiscal de 

serviços, e será realizado à medida em que os serviços forem sendo executados pela 

CONTRATADA, considerando os seguintes percentuais: 

a) 20% (vinte por cento) do valor acordado em contrato, após a finalização da etapa de inscrição, 

Análise Curricular e Documentos Comprobatórios e apresentação dos documentos/relatórios 

oriundos desta etapa; 

b) 30% (trinta por cento) do valor acordado em contrato, após finalização da etapa de Avaliação 
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de Conhecimentos (Provas objetiva e discursiva), considerando a divulgação do resultado final e 

apresentação dos documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

c) 20% (vinte por cento) do valor acordado em contrato, após finalização das etapas da Análise 

de Perfil – Psicoteste e Prova Técnica Prática, considerando a divulgação do resultado final e 

apresentação dos documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

d) 30% (trinta por cento) do valor acordado em contrato, após a etapa de Entrevista Individual e  

divulgação do resultado final, entrega de relatório e lista de contatos dos candidatos aprovados. 

9.1.1. Os pagamentos no qual se refere as alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, deverão ocorrer mediante 

apresentação das 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. 

 

 

Termo de Referência compatível com o objeto, 

visando atender às necessidades do SENAR: 

 

_____________________________________ 

Setor Solicitante 

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


 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -  
Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA 

 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Nº 143 – 1º, 2º, 3º,7º e 8° andares - Comércio Salvador- BA | CEP: 40.015-080  

Site: www.sistemafaeb.org.br – E-mail: comissao.licitacao@senarbahia.org.br (71) 3415 – 3118/3146/3148 

 
 46 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Ao SENAR-AR/BA 

Pregão Eletrônico nº 030/2019 

Pelo presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no 

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

______________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e 

condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu 

representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento/prestação 

do serviço:  

ITEM DESCRIÇÃO UF. QUANT. 
VALOR 

TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada para 

organização, assessoramento, planejamento e 

execução de Processo Seletivo, visando atender a 

necessidade de seleção de profissionais a serem 

contratados para o quadro funcional do SENAR-

AR/BA, pelo regime de Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  

Un. 1 R$ xx 

   VALOR GLOBAL: 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
R$ xx 

 

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 
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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) Dados bancários para recebimento: Banco ________Agência ______ Conta __________. 

 

 

Local e data  

______________________________________________  

Assinatura do Representante Legal  

(nome e CPF) 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

1) 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 030/2019 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. 7o da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

 

(Acrescentar, se for o caso:) 

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

de aprendiz. 

 

...................., ... 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 

030/2019 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 DO CONTRATO 

CONTRATO Nº xxx/2019, CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA SENAR-

AR/BA E A EMPRESA xxxxxxx PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

De um lado, como CONTRATANTE, 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, e de outro a empresa 

xxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxx, 

denominado CONTRATADO, representado neste ato por seu representante legal, 

xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxxxx, com base no Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAR acordam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO 

1.1 O presente Contrato fundamenta-se: 

1.1.1 no Pregão Eletrônico n.º xxx/2019, conforme regulamento de Licitações e Contratos do 

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

Instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 Contratação de empresa especializada para organização, assessoramento, planejamento 

e execução de Processo Seletivo, visando atender a necessidade de seleção de profissionais a 

serem contratados para o quadro funcional do SENAR-AR/BA, pelo regime de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cujas especificações encontram-se detalhadas no 

Edital do Pregão Eletrônico n° xxx/2019 e seus anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO  
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3.1 O valor global estimado do contrato é de até R$ xx.xxx,xx  (xxxxxx.), sujeito as descontos 

legais, sendo: 

3.1.1 O pagamento será dividido em 04 (quatro) parcelas, mediante apresentação da nota fiscal 

de serviços, e será realizado à medida em que os serviços forem sendo executados pela 

CONTRATADA, considerando os seguintes percentuais: 

a) 20% (vinte por cento) após a finalização da etapa de inscrição, Análise Curricular e 

Documentos Comprobatórios e apresentação dos documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

b) 30% (trinta por cento) após finalização da etapa de Avaliação de Conhecimentos (Provas 

objetiva e discursiva), considerando a divulgação do resultado final e apresentação dos 

documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

c) 20% (vinte por cento) após finalização das etapas da Análise de Perfil – Psicoteste e Prova 

Técnica Prática, considerando a divulgação do resultado final e apresentação dos 

documentos/relatórios oriundos desta etapa; 

d) 30% (trinta por cento) após a etapa de Entrevista Individual e divulgação do resultado final, 

entrega de relatório e lista de contatos dos candidatos aprovados. 

3.2 Os pagamentos no qual se refere as alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, deverão ocorrer mediante 

apresentação das NOTA FISCAL ELETRÔNICA, em 02 (duas) vias, para liquidação e 

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

licitante vencedora em até 15 (quinze) dias úteis, contados do aceite do Setor responsável pelo 

recebimento. 

3.3 Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as incidências fiscais e demais 

encargos, inclusive todas as despesas com transporte, seguros, tributos de qualquer natureza ou 

espécie e treinamentos, necessários à disponibilidade, como também à regularização, da 

prestação dos serviços. 

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

obrigatoriamente, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, constante no item 6.4 do 

edital. As certidões deverão estar validas não somente no momento da entrega da nota fiscal ao 
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SENAR-AR/BA, mas também até a efetiva data do pagamento. 

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

3.5.1 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. 

3.5.2 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 produto não esteja em estrita 

conformidade com as especificações do Edital, da proposta de preços e deste CONTRATO.  

3.5.3 Os documentos fiscais não aprovadas pelo SENAR-AR/BA serão devolvidos a contratada, 

para as devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se para 

pagamento o prazo estabelecido no subitem 3.2 deste instrumento, a partir da sua reapresentação, 

sem qualquer tipo de correção de seu valor. 

3.6 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

3.7 Pelos serviços objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA a 

importância, fixa e irreajustável constante da proposta comercial, sujeito aos descontos legais. 

3.8 Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida à 

CONTRATADA para as devidas correções. 

3.9 A atualização financeira dos valores a serem pagos, em virtude de inadimplemento pela 

contratante, será efetuada através do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pro rata, 

desde a data final do período do adimplemento até a data do efetivo pagamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O prazo de vigência do contrato, objeto desta contratação, cujos termos estão contidos neste 

Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser 

prorrogado por interesse do SENAR-AR/BA, e mediante justificativa expressa. 
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4.1.1 O início da prestação dos serviços se dará de imediato a partir da data de assinatura do 

CONTRATO.  

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

mediante solicitação da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias do SENAR-AR/BA. 

CLÁUSULA SEXTA - DEVERES DA CONTRATADA 

6.1 São responsabilidades da licitante contratada, além daquelas já expressamente definidas nos 

demais itens deste CONTRATO: 

6.1.1 Cumprir os prazos para a execução do objeto e demais condições previstas neste 

CONTRATO. 

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

6.1.3 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo SENAR-AR/BA, cujas reclamações se 

obriga a se manifestar e atender prontamente. 

6.1.4 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. 

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

exigidas do edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

6.1.6 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 ou instrumento equivalente, 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, 
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estando o contrato ou instrumento equivalente 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. 

6.1.7 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos 

locais de trabalho. 

6.1.8 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente. 

6.1.9 Comunicar ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos necessários. 

6.1.10 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

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

atualizado do Contrato. 

6.1.11 Nos casos de qualquer acidente envolvendo os empregados na prestação dos serviços, 

objeto do Termo de Referência, caberá à CONTRATADA a responsabilidade total pelos danos 

que aqueles vierem a sofrer, bem como os danos causados a terceiros, ficando o 

CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades. 

6.1.12 Em caso de responsabilização da Administração a CONTRATADA responderá em ação 

regressiva. 

6.1.13 Serão 23 Cargos distribuídos para 6 vagas e cadastro de reserva, com o intuito de atender 

a qualquer das unidades do SENAR no Estado da Bahia. 

6.1.14 A Contratada deverá ser especializada em Processo Seletivo Público, para preparar edital, 

realizar as inscrições dos candidatos via WEB no site da empresa contratada, que deverá ter a 

capacidade de suportar o acesso de usuários, sem causar indisponibilidade de inscrição, fazer a 

análise curricular e de documentos comprobatórios. 
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6.1.15 A Contratada deverá apresentar cronograma prevendo a realização de todas as etapas do 

processo seletivo para aprovação SENAR-AR/BA. 

6.1.16 Realizar, sem quaisquer ônus adicionais, reuniões em conjunto com o SENAR-AR/BA e 

na sede da Contratante, para elaboração de Edital, estabelecimento de cronogramas de realização 

das etapas e divulgação dos resultados e para tratar de assuntos gerais sobre o Processo Seletivo. 

6.1.17 A contratada realizará avaliação psicológica (com parecer e encaminhar ao SENAR-

AR/BA antes das entrevistas), disponibilizar o psicólogo (a) para entrevista individual (com 

parecer), esta última a ser realizada nas dependências da contratante com a participação da 

Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. 

6.1.18 O local de aplicação da prova objetiva, material, guarda dos documentos, equipe de 

trabalho, fiscalização, limpeza, ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada. 

6.1.19 As etapas, dados e convocações deverão ser publicadas no site da empresa contratada até 

o final da validade do Processo Seletivo. 

6.1.20 A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de uma via das provas em meio 

digital, juntamente com os gabaritos oficiais, após conclusão do processo. 

6.1.21 Após conclusão do Processo Seletivo, a contratada deverá fornecer sem ônus para a 

contratante, o Relatório Final constando todas as etapas, lista de contatos dos candidatos 

aprovados com escore de todas as etapas e com sua respectiva classificação. 

6.1.22 A contratada deverá posicionar o SENAR-AR/BA do andamento do processo de seleção 

em cada uma de suas etapas. 

6.1.23 A validade do Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, sendo prorrogável por igual período, a 

critério da Contratante. 

6.1.24 Divulgação ampla das vagas através da elaboração e veiculação de anúncios abertos em 

jornais de grande circulação e ainda por meios de comunicação como revistas especializadas, 

universidades, internet, escolas, entidades de classes. O instrumento de divulgação deverá conter 

informações precisas sobre a natureza da vaga/cadastro de reserva, valores de salários e 

especificações da forma e o prazo que os candidatos devem encaminhar o currículo ou preenchê-
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lo via WEB.  O SENAR-AR/BA poderá fazer paralelamente a divulgação do Comunicado de 

Seleção de Pessoal em seu site na internet, intranet, e nas Redes Sociais (Facebook, Instagram, 

etc).  

6.1.25 A CONTRATADA deverá criar e manter Link em site próprio para publicação de 

comunicados e avisos.  

6.1.26 A CONTRATADA deverá manter canal de comunicação com os candidatos através de e-

mail ou telefone para esclarecimento de questões relativas ao processo seletivo. As respostas 

deverão ser encaminhadas ao candidato em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após o 

recebimento da manifestação. A contratada fornecerá respostas a todos os recursos interpostos e 

dúvidas dos candidatos, através do canal de comunicação. 

6.1.27 Todo e qualquer atendimento e/ou esclarecimento quanto ao processo seletivo deverá ser 

realizado pela CONTRATADA, não cabendo ao SENAR-AR/BA qualquer atendimento ao 

candidato. 

6.1.28 A inscrição do candidato deverá ser efetuada via WEB, sem taxa de inscrição aos 

candidatos, a partir do preenchimento e envio do currículo padrão de inscrição que deverá ser 

adequado e disponibilizado pela CONTRATADA em seu site, além do envio da documentação 

comprobatória. 

6.1.29 Seleção: o processo de avaliação individual, com o objetivo de avaliar, classificar e 

escolher, dentre os candidatos recrutados, os mais adequados às necessidades dos espaços 

ocupacionais do SENAR-AR/BA. As etapas serão: Análise Curricular e Documentação 

Comprobatória; Provas Objetiva e Discursiva; Análise de Perfil – Psicoteste; Análise de Perfil – 

Entrevista; e Prova Técnica Prática (para os cargos de Supervisor Técnico, Coordenador de 

Programa e Analista de Comunicação). 

6.1.30 As etapas do Processo Seletivo serão: 

6.1.30.1 Análise Curricular e Documentos Comprobatórios – de caráter eliminatório e 

classificatório.  
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6.1.30.1.1 Contratada deverá analisar todos os currículos dos candidatos, mediante o critério de 

atendimento da formação acadêmica, experiência profissional, atualização profissional e outros 

requisitos pertinentes aos candidatos em conformidade com o perfil da vaga.  

6.1.30.1.2 A Contratada deverá analisar todos os documentos necessários dos candidatos para 

comprovação dos pré-requisitos, a partir dos perfis publicados nos comunicados do processo 

seletivo, mediante ao critério de atendimento ou não da escolaridade, experiências profissionais e 

demais requisitos exigidos no perfil comparando as informações inseridas pelo candidato no 

cadastro do currículo com a documentação encaminhada. 

6.1.30.2 Provas objetiva e discursiva – de caráter eliminatório e classificatório.  

6.1.30.2.1 A Contratada será responsável por elaborar, revisar, compor, imprimir, aplicar, 

corrigir e acondicionar os instrumentos de avaliação a serem aplicados em todas as fases do 

processo seletivo.  

6.1.30.2.2 Será de responsabilidade da Contratada disponibilização e organização de toda a 

logística e infraestrutura necessária para aplicação das provas: espaço físico, deslocamento dos 

instrumentos de avaliação até o destino final, guarda de todo o material até o momento da efetiva 

aplicação das provas, organização e sinalização dos locais de provas, fiscais de prova, listas de 

presença, atas de ocorrências, entre outros materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança dos candidatos e a lisura do processo seletivo.   

6.1.30.2.3 As provas deverão ser aplicadas, na cidade de Salvador, em local de fácil acesso aos 

candidatos, salas com ambiente bem iluminado, climatizada com ar condicionado ou ventilador 

de teto, carteiras universitárias, banheiros limpos e conservados, pessoal de apoio, segurança, 

coordenadores de sala e fiscais de provas e acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais.  

6.1.30.2.4 A Contratada deverá convocar os candidatos para realização de todas as fases do 

processo seletivo, por e-mail e por meio de comunicado específico divulgado no seu site, com 

informações precisas do local e horário de sua aplicação e demais informações pertinentes.   

6.1.30.2.5 As questões das provas poderão ser inéditas ou não inéditas e elaboradas por 

profissionais, de responsabilidade da Contratada, altamente especializados, que serão 
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responsáveis pela elaboração e correção das avaliações de conhecimentos dos candidatos, 

abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, além de 

valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a 

quantidade.  

6.1.30.2.6 A Contratada também será responsável pela resposta aos pedidos de esclarecimentos e 

manifestações (recursos).  

6.1.30.2.7 A prova objetiva deverá ser elaborada de acordo com o perfil estabelecido 

(escolaridade, experiência, conhecimentos específicos) de forma a permitir a avaliação dos 

conhecimentos e/ou das competências específicas (técnicas) do espaço ocupacional (cargo).  

6.1.30.2.8 O conteúdo das provas deverá ser elaborado pela Contratada de acordo com cada 

perfil e o espaço ocupacional e aprovado pela Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. 

6.1.30.2.9 A Contratada deverá guardar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o 

momento de sua aplicação.   

6.1.30.2.10 A Contratada deverá elaborar e publicar o Comunicado com o resultado e a lista de 

candidatos aprovados, por cargo/vaga.  

6.1.30.2.11 A Contratada deverá processar e publicar o Comunicado com o resultado final de 

cada fase após pedidos de esclarecimento ou revisão, caso existam.  

6.1.30.2.12 Prova Objetiva: Prova de conhecimentos com 40 (quarenta) questões tipo teste 

múltipla escolha. Abrangendo conhecimentos de língua portuguesa (10 questões), conhecimentos 

de informática (05 questões), atuação do SENAR-AR/BA e do setor agropecuário brasileiro (05 

questões) – atualidades socioeconômicas do setor agropecuário brasileiro e Lei de Criação do 

Serviço nacional de Aprendizagem Rural, conhecimentos específicos a cada área de atuação (20 

questões). O tema das questões será definido em conjunto com o SENAR-AR/BA, conforme 

perfil demandado.  

6.1.30.2.13 Prova Discursiva: Para esta etapa do processo seletivo poderão ser utilizados: estudo 

de caso, redação ou prova discursiva. O tema deverá ser definido de acordo com os conteúdos 

específicos estabelecidos no perfil, objetivando avaliar: recursos de linguagem, aspectos 
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argumentativos, estrutura de texto, aspectos gramaticais, conhecimento técnico do tema. 

Somente para os cargos de Coordenador, Supervisor e Analista.  

6.1.30.2.14 Farão a prova objetiva os 150 (cento e cinquenta) melhores classificados de cada 

cargo da etapa 1 - Análise Curricular e Documentos Comprobatórios. 

6.1.30.3 Análise de Perfil – Psicoteste - de caráter eliminatório. 

6.1.30.3.1 A avaliação deverá ser realizada a partir de metodologias específicas e um conjunto de 

procedimentos confiáveis. A Contratada deverá disponibilizar profissional capacitado, psicólogo, 

para realizar a avaliação.  

6.1.30.3.2 A Contratada disponibilizará um (a) psicólogo (a) para designar os critérios de 

avaliação na etapa do Psicoteste, constantes no edital do Processo Seletivo, que deverão ser 

apreciados em conjunto com a Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. 

6.1.30.3.3 Farão a análise de perfil os 30 (trinta) melhores classificados no acumulado das 1ª e 2ª 

etapas de cada cargo, uma média de 690 candidatos.   

6.1.30.4 Entrevista Individual – de caráter classificatório. 

6.1.30.4.1 A Contratada deverá elaborar entrevista individual por competências de acordo com o 

perfil do cargo encaminhado pelo SENAR-AR/BA.  

6.1.30.4.2 Na etapa de Entrevista Individual serão avaliadas até 04 (quatro) das seguintes 

competências: Proatividade, Autogestão e Flexibilidade, Relacionamento Interpessoal, 

Qualidade no Trabalho, Inovação, Orientação para o cliente, Tomada de Decisão e Foco em 

Resultados.  

6.1.30.4.3 A Contratada deverá disponibilizar psicólogo para realizar a entrevista em conjunto 

com a Comissão de Seleção do SENAR-AR/BA. Essa etapa será realizada na sede da 

Contratante. 

6.1.30.4.4 A avaliação deverá ser realizada conforme roteiro de Entrevista Individual por 

competência elaborado pela Contratada, com a aprovação do SENAR-AR/. 
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6.1.30.4.5 Essa etapa será realizada com todos os candidatos aprovados na Análise de Perfil – 

Psicoteste. 

6.1.30.5 Prova Técnica Prática – de caráter classificatório.  

6.1.30.5.1 A Prova Técnica Prática consistirá de questionamento sobre temas e situações práticas 

relacionadas ao exercício profissional e versará sobre conhecimento técnico abrangendo temas 

relacionados ao conhecimento específico exigido para o espaço ocupacional em que o candidato 

estiver concorrendo.   

6.1.30.5.2 Somente para os cargos de Coordenador de Programas, Supervisor Técnico e 

Analistas Técnico - Comunicação. 

6.1.30.5.3 A elaboração e aplicação da Prova Técnica Prática para os cargos de Supervisor 

Técnico e Coordenador de Programa serão de responsabilidade do SENAR-AR/BA, para o 

Cargo de Analista Técnico de Comunicação serão de responsabilidade da Contratada.  

6.1.31 Da participação de pessoas com deficiência 

6.1.31.1 A CONTRATADA deverá assegurar à pessoa com deficiência o direito de se inscrever 

no Processo Seletivo, desde que as atribuições do cargo/função sejam compatíveis com a 

deficiência de que é portador, conforme estabelecido na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. 

6.1.31.2 Haverá 2 (duas) vagas reservadas para pessoas com deficiência em virtude do 

quantitativo total de funcionários do SENAR-AR/BA. 

6.1.32 Do atendimento especial 

6.1.32.1 A CONTRADADA deverá receber dos candidatos que necessitarem de atendimento 

especial para a realização das avaliações, as informações e laudo médico especificando o tipo de 

deficiência que justifique o atendimento especial solicitado, e deferir ou indeferir a solicitação 

segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, além de divulgar a relação de candidatos 

que tiveram o seu atendimento especial deferido. 
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6.1.32.2 Em se confirmando a necessidade de atendimento especial durante a realização do 

Processo Seletivo, caberá à CONTRATADA operacionalizar todo o atendimento necessário para 

o andamento da seleção. 

6.1.33 Perícia médica - somente para seleção de PCD (pessoas com deficiência) 

6.1.33.1 A CONTRATADA será responsável por realizar a Perícia Médica, após a publicação do 

resultado final de todas as etapas do processo de recrutamento e seleção.  

6.1.33.2 A Perícia Médica deverá ser realizada por uma equipe multiprofissional que verificará a 

qualificação do candidato como portador de deficiência, ou não, bem como, sobre a 

incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos do Artigo 

43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.  

6.1.33.3 A Equipe Multiprofissional deverá ser formada por 6 (seis) profissionais, sendo 3 (três) 

profissionais representantes do SENARF-AR/BA e 3 (três) profissionais indicados pela 

CONTRATADA, sendo 01 (um) médico, em conformidade com o Artigo nº 43 do Decreto nº 

3.298/99.  

6.1.33.4 A contratada deverá dispor de espaço físico adequado e adaptado de acordo com as 

condições físicas dos candidatos para realização da Perícia Médica.  

6.1.33.5 O resultado final do Processo Seletivo para os candidatos às vagas para Pessoa com 

Deficiência (PCD) será o somatório das notas finais de todas as etapas do processo seletivo, bem 

como a condição de APTO ou APROVADO na Perícia Médica. 

6.1.34 Cumprir todas as obrigações ajustadas no presente instrumento, bem como constantes de 

sua Proposta Comercial, do Edital e seus Anexos, em especial o item 5 do termo de referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E 

ACOMPANHAMENTO 

7.1 Acompanhar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente 

designado, na pessoa do empregado Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pelo SENAR-AR/BA. 

7.2 Atestar documento fiscal encaminhado pela contratada referente ao objeto. 

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


 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -  
Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA 

 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Nº 143 – 1º, 2º, 3º,7º e 8° andares - Comércio Salvador- BA | CEP: 40.015-080  

Site: www.sistemafaeb.org.br – E-mail: comissao.licitacao@senarbahia.org.br (71) 3415 – 3118/3146/3148 

 
 63 
 

7.3 Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com este 

termo de referência. 

7.4 Notificar a contratada, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observada no 

objeto, fixando prazo para a sua correção. 

7.5 Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados pela 

contratada. 

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

anexos, instrumento contratual e na legislação pertinente. 

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

7.8 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. 

7.9 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. 

7.10 Assegurar-se pela boa prestação da prestação do serviço/fornecimento, verificando sempre 

o seu bom desempenho. 

7.11 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.  

7.12 Recusar pagamento da prestação do serviço/fornecimento que não forem executados de 

acordo. 

7.13 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução.  

7.14 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 
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ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos.  

7.15 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. 

7.16 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas do Contrato. 

7.17 Comunicar à CONTRATADA as irregularidades detectadas na execução dos serviços. 

7.18 Permitir aos empregados da CONTRATADA livre acesso às dependências do SENAR, de 

modo a viabilizar a prestação dos serviços durante o horário de expediente ou fora dele, quando 

solicitados pelo setor competente. 

7.19 O CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho 

para a prestação dos serviços. 

7.20 Resolver as dúvidas e omissões porventura existentes nas especificações. 

7.21 Constatadas quaisquer irregularidades nos serviços, ao Contratante é assegurado o direito de 

ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízos das penalidades a que sujeita a CONTRATADA, 

sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem atendidas dentro 

do prazo estabelecido no termo da notificação. 

7.22 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

7.23 Todas as demais obrigações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2019. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E SANÇÕES  

8.1 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: 
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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; 

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

anos. 

8.2 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o CONTRATO, 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. 

8.3 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. 

8.4 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. 

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

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.6 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SENAR-

AR/BA ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente. 
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8.7 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados. 

8.8 Caso ocorra à 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. 

CLÁUSULA NOVA - DA EXECUÇÃO/DO ACOMPANHAMENTO 

9.1 A execução deste Contrato será acompanhada pelo SENAR-AR/BA, através do empregado, 

especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. xxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

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

10.1    Constituem motivo para rescisão do contrato: 

10.1.1  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

10.1.2  O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

10.1.3 A lentidão do seu cumprimento, levando o SENAR AR/BA a comprovar a 

impossibilidade de conclusão dos serviços no prazo estipulado; 

10.1.4  Atraso injustificado na execução do objeto; 

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

10.1.6  A dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada; 

10.2    A rescisão do contrato poderá ser: 

10.2.1 determinada por ato unilateral; 

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

haja conveniência administrativa, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 
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10.2.3 judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO / 

REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

11.1 Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício 

com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária, tributária, comercial e demais 

resultantes da execução do Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a 

exclusão do CONTRATANTE, em eventuais reclamatórias trabalhistas, propostas por 

empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e 

exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou 

quaisquer terceiros interessados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 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 DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Salvador - BA, como o único capaz de dirimir as questões 

decorrentes do presente Contrato, caso não sejam resolvidas administrativamente. 
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E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instrumento, após lido e 

achado conforme, perante as testemunhas que também assinam, em duas vias, de igual teor, para 

um só efeito jurídico. 

 

Salvador, xx de xxxxxxxx de 2019. 

     

Humberto Miranda Oliveira                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             

Presidente do Conselho Administrativo                                                             xxxxxxxxxx 

                SENAR-AR/BA                                                                            SENAR-AR/BA 

 

CONTRATADA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Testemunhas: 

_________________________________           _________________________________ 
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ANEXO VII 

PORTARIA N° 027/2019 
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