SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CONVITE Nº 03/2022
Processo Eletrônico Nº 008/2022

Tipo: Menor Preço

Abertura: 26/05/2022

Hora da Disputa: 9h (horário de Brasília/DF)

Local de Realização das sessões públicas: SGAN 601 – Módulo “K” – Ed. Antônio Ernesto de
Salvo – 1º andar, CEP: 70830-903, Brasília/DF, Fone: (61) 2109-1306, e-mail: cel@senar.org.br
Local de Retirada do Edital e Anexos: Exclusivamente no site do Senar:
www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação (CEL), nomeada pela Portaria nº 01/2022/SE de 10 de fevereiro de 2022,
torna pública a realização de licitação, pela modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, bem como,
pelas disposições deste edital e de seus anexos.
Divulgação dos Atos Licitatórios
A critério da Comissão Especial de Licitação, todas as decisões referentes a este Convite
poderão ser divulgadas conforme a seguir:
a) Na sessão de abertura de ENVELOPES;
b) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da
comunicação pelas licitantes;
c) As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou
esclarecimentos sobre o edital, através da consulta permanente no site:
www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao
1. DO OBJETO
1.1 Contratação dos serviços de elaboração e entrega, SOB DEMANDA, de 2 (dois) conjuntos
de projetos executivos de arquitetura e engenharia, para a implantação dos centros de
formação técnica do Senar, tudo conforme definições e especificações estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo I).
1.2. Esta contratação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senar.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação:
2.1.1. As licitantes que na fase de habilitação, estiverem operando nos termos da legislação em
vigor, e comprovarem possuir os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório;
2.1.2. Cada licitante custeará a elaboração de sua proposta e a participação de seu
representante nas reuniões que serão realizadas.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
2.2.1 Consórcio de pessoas jurídicas;
2.2.2 Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das unidades do
Senar, Nacional e Regionais;
2.2.3 Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial, desde que não tenha plano de
recuperação acolhido judicialmente;
2.2.4 Pessoa jurídica em processo de recuperação extrajudicial, desde que não tenha plano de
recuperação homologado judicialmente;
2.2.5 Pessoa jurídica em processo falimentar;
2.2.6 Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados de
qualquer unidade do Senar, Nacional ou Regionais;
2.2.7 Pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido e administrado pela CGU – Controladoria Geral da União;
2.2.8 Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art.
46 da Lei nº. 8.443/1992.
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de
Licitação, no endereço eletrônico cel@senar.org.br, até às 17h (dezessete horas) do dia
24/05/2022, indicando no assunto: CONVITE Nº 03/2022.
3.2. As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas por requerimento formal, dirigido à
Comissão Especial de Licitação, assinado, e enviado por correio eletrônico para o endereço:
cel@senar.org.br, no mesmo prazo estabelecido no item 3.1, apontando de forma clara e
objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende tê-lo viciado.
3.3. As impugnações deverão ser apresentadas com a devida indicação do impugnante por
meio do nome, CPF, endereço, e-mail, e telefone. Caso a impugnação se apresente sem
alguma destas informações, a petição não será conhecida.
3.4. Caberá à Comissão Especial de Licitação, decidir, antes do dia marcado para a realização
do certame, sobre a impugnação interposta e os pedidos de esclarecimentos.

3.5. Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, as alterações serão comunicadas aos
interessados, no site www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados, assim como eventual
impugnação,
alterações
e
comunicações
serão
disponibilizados
no
site
www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Cada licitante terá apenas 01 (um) representante credenciado, respondendo por sua
representada, devendo, para tanto, entregar à Comissão Especial de Licitação, imediatamente
após a abertura dos trabalhos, prova hábil de sua investidura como representante legal da
empresa (original ou cópia autenticada) ou procuração para este fim específico, esta última com
firma reconhecida.
4.2. O documento de que trata o subitem anterior deste Edital deverá ser apresentado em
separado, fora dos envelopes e no momento da entrega dos mesmos. A licitante deverá
providenciar cópia reprográfica autenticada da procuração, a qual ficará retida nesta licitação.
4.3. O não credenciamento de representante não impedirá a participação da empresa na
licitação, porém será vedado ao portador da proposta manifestar-se em nome da licitante.
4.4. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma
licitante.
4.5. Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos
previstos no subitem 4.1, a substituição do seu representante junto ao processo.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
5.1. Os envelopes "1" e "2" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no
preâmbulo deste Edital, no Ed. Antônio Ernesto de Salvo, situado no SGAN 601 – Módulo “K”, 1º
andar, Brasília (DF), CEP 70.830-903, aos cuidados da Comissão Especial de Licitação - CEL,
sendo vedado o seu recebimento em momento posterior ou local diferente do previsto.
5.2. O envelope deverá conter, ainda, na sua parte externa, a razão social, CNPJ, e o endereço
completo da sede da licitante.
5.3. Não será aceita pela Comissão Especial de Licitação do SENAR, em hipótese alguma,
documentação de habilitação e de propostas de preços encaminhadas por fax ou e-mail.
5.4. Os envelopes da “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Nº 01” e “PROPOSTA DE
PREÇOS - Nº 02”, deverão ser entregues a Comissão Especial de Licitação, pelo representante
legal da licitante e/ou via postal, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, lacrados e

rubricados, contendo cada um, além do nome, telefone/fax, razão ou denominação social e
endereço da licitante, a designação de seu conteúdo conforme abaixo especificado:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/ADM.CENTRAL
Comissão de Licitação
CONVITE Nº 003/2022
ENVELOPE Nº 01– HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ do proponente
Endereço completo do proponente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/ADM. CENTRAL
Comissão de Licitação
CONVITE Nº 003/2022
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
Razão Social e CNPJ do proponente
Endereço completo do proponente
5.5. Uma vez entregues e recebidos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - nº 01”,
e “PROPOSTA DE PREÇOS – nº 02”, não será admitida juntada de outros
documentos/informações que deveriam constar originariamente nos envelopes, tampouco
quaisquer ressalvas, retificações ou emendas que impossibilitem a compreensão e/ou
prejudiquem a avaliação, com exceção daquelas decorrentes de verificação pela CEL, a seu
critério, durante o curso da sessão pública e destinadas a sanar apenas erros materiais;
5.6. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a identificação estabelecida acima e serão
desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições deste Edital e que apresentem
rasuras ou falhas que impossibilitem a compreensão.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
6.1. Os documentos de habilitação devem ser acondicionados em embalagem adequada às
características de seu conteúdo, inviolável quanto às informações de que trata até sua abertura,
e conterá os documentos previstos neste item, que deverão estar devidamente atualizados ao
serem apresentados pela licitante.
6.2. A habilitação das licitantes fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros,
bem como da validade dos documentos cadastrais, no ato de abertura do certame, podendo a
CEL efetuar as consultas que julgar adequadas sempre que houver dúvidas sobre a
legitimidade/autenticidade dos documentos apresentados, podendo, para esse fim, se
necessário, suspender a sessão, designando-a no ato para outra data e horário, ficando cientes
da nova data as licitantes presentes, sendo desnecessária, neste caso, a divulgação ulterior da
nova data por qualquer outro meio.
6.2.1. A Comissão de Licitação poderá, no interesse em manter o caráter competitivo
desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas
pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura do certame e possam ser sanadas em

prazo fixado pela mesma, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam constar
originalmente do ato de abertura.
6.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou declaração de firma individual, todos em vigor,
devidamente registrados, acompanhados de suas respectivas alterações consolidadas, caso
ocorridas. No caso de sociedades por ações, deverão ainda constar os documentos de eleição
de seus atuais administradores.
6.4. DA REGULARIDADE FISCAL:
6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, na forma da lei;
6.4.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social no cumprimento dos encargos
instituídos por lei;
6.4.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no
cumprimento dos encargos instituídos por lei;
6.4.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
6.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade.
6.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível,
apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.5.3. A boa situação financeira será avaliada pelas seguintes comprovações:
6.5.3.1. O licitante deverá apresentar índices iguais ou superiores a 1 (≥1) relativos à
boa situação financeira, a seguir identificado:
Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Liquidez Corrente (LC) =

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Solvência Geral (SG) =

Ativo Total_________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
6.6.1.1. Apresentar certidão de que a empresa licitante possui habilitação técnica e atribuições
legais para o desempenho das atividades previstas na lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 –
CAU/BR ou na lei nº 5.149, de 24 de dezembro de 1966, devidamente registrada e em dia com suas
obrigações no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ou no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia.
6.6.1.2. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, e Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente emitido pelo
Conselho Profissional (CAU ou CREA), comprovando que a empresa elaborou projeto de
edificação de 1.300 m², contendo no mínimo as especialidades de arquitetura, estruturas e
instalações de prevenção e combate à incêndio, com as seguintes informações:
a) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário.
b) Objeto da contratação.
c) Quantidade de serviços executados.
d) Período de execução dos serviços.
6.6.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
6.6.2.1. Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, de
profissionais que deverão pertencer ao quadro ou sob contrato da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, detentor(es) de anotação de responsabilidade técnica (art) ou registro de
responsabilidade técnica (rrt), com relevância em elaboração de projeto de:
6.6.2.1.1. Arquitetura 1.300,00 m².
6.6.2.1.2. Estruturas 1.300,00 m².
6.6.2.1.3. Prevenção e combate contra incêndio 1.300 m2.
6.6.2.1.4. Instalações elétricas de baixa tensão 1.300 m2.
6.6.2.1.5. Instalações hidrosanitárias 1.300,00m2.
6.6.2.1.6. Cabeamento Estruturado 1.300,00m2.
6.6.2.2. Caso não possua em seu quadro ou prestando serviço algum profissional acima
solicitado, a licitante deverá apresentar uma DECLARAÇÃO, de que caso seja vencedora do
certame este profissional fará parte da equipe técnica requerida, inclusive com a assinatura do
profissional indicado.

6.6.2.3. A empresa deverá indicar um Responsável Técnico que será o interlocutor autorizado
junto ao SENAR/Administração Central, sendo o responsável pelo planejamento, programação e
controle de todas as atividades a serem desenvolvidas, sob a supervisão do SENAR
englobando:
6.6.2.3.1. Participação em todas as reuniões necessárias à elaboração do escopo do contrato,
em conjunto com todos os autores dos projetos ou isoladamente, até a elaboração final dos
mesmos.
6.6.2.3.2. Discussão e aprovação das etapas de projetos junto ao SENAR nas reuniões a serem
realizadas após cada fase de desenvolvimento dos mesmos
6.6.2.3.3. Controle rigoroso no cumprimento do cronograma físico financeiro proposto;
6.6.2.3.4. Solicitação de informações e levantamentos de dados inerentes aos projetos;
6.6.2.3.5. Compatibilização dos projetos entre as diversas habilitações e avaliação das
interferências entre os mesmos;
6.6.2.3.6. Controle para padronização dos desenhos e documentos técnicos;
6.6.2.3.6. Revisão final dos projetos.
6.6.2.4. A função de responsável técnico deverá ser exercida por profissional sênior (arquiteto ou
engenheiro), com mais de 10 (dez) anos de experiência comprovada, devendo a licitante
demonstrar que o profissional pertence ao seu quadro ou que possui alguma relação contratual com
ela.
6.6.2.5. Deverá ainda comprovar a responsabilidade técnica por meio de registro de RRT ou ART
(registro ou anotação de responsabilidade técnica).
6.6.2.6. Caso o profissional acima deixe de pertencer à empresa, esta deverá necessariamente
apresentar previamente, para aprovação da Contratante, profissional com qualificação e
certificações iguais ou superiores àquele que está sendo substituído.
6.6.2.7. Os Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico deverão se referir a
projetos e serviços comprovadamente realizados, ou com fases comprovadamente encerradas, e a
comprovação da capacidade técnica para cada uma das naturezas de serviços poderá ser feita em
uma única ou em diferentes certidões apresentadas.
6.6.2.8. Não será aceito somatório de quantitativos para a comprovação dos quantitativos mínimos
exigidos.
6.6.2.9. Os Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado deverão ser apresentados em papel timbrado com identificação completa do emitente
declarante e deverá, obrigatoriamente, conter a descrição clara do objeto fornecido, o período de
execução, além da Certidão de Acervo Técnico, do CREA ou do CAU.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)
7.1. A Proposta de Preço deve estar impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e
assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador regularmente constituído com
poderes específicos para esse fim, conforme Anexo II (Modelo de Proposta de Preços).

7.2. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data da entrega das mesmas.
7.3. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real),
em algarismos e por extenso, já incluídos os lucros, materiais, equipamentos, custos salariais, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, despesas administrativas, impostos e taxas incidentes,
emolumentos e quaisquer outras que possam incidir sobre o valor final do objeto contratado.

7.4. Os valores MÁXIMOS, unitários, a serem pagos pelo SENAR estão definidos no ANEXO II
(Modelo de Proposta de Preços). Desta forma, as empresas que cotarem valores unitários
superiores aos definidos no referido anexo, estarão automaticamente DESCLASSIFICADAS.
7.5. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso
prevalecerá sobre a numérica.
7.6. Caso todas as licitantes tenham suas Propostas de Preço desclassificadas, a Comissão
poderá fixar o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de novas Propostas de Preço,
escoimadas das causas da desclassificação.
7.7. As propostas de preços devem obedecer rigorosamente as condições constantes do Anexo
II (Modelo de proposta de preços).
8. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
8.1. Os trabalhos da CEL serão iniciados na data e hora designados no preâmbulo para a
Sessão Pública de Abertura, com a seguinte pauta básica:
8.1.1. Identificar e credenciar os representantes legais ou procuradores das licitantes presentes;
8.1.2. Receber os ENVELOPES: “1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “2 - PROPOSTA
DE PREÇOS”, trazidos pelos representantes legais ou procuradores das licitantes presentes,
bem como verificar o seu encaminhamento por meio de entrega simples ou via postal;
8.1.3. Proceder à abertura do ENVELOPE: “1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.
8.2. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer documentos encaminhados por fax, ou meio
eletrônico, que deveriam constar dos ENVELOPES: “1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e
“2 - PROPOSTA DE PREÇOS”.
8.3. Encerrado o credenciamento dos representantes legais ou procuradores das licitantes
presentes, não será mais admitida a participação de mais licitantes. A CEL procederá então o
recolhimento dos ENVELOPES: “1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “2 - PROPOSTA
DE PREÇOS”, os quais serão disponibilizados a todos os presentes para verificação de
conformidade, inviolabilidade e rubrica;
8.4. Recolhidos os ENVELOPES: “1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “2 - PROPOSTA
DE PREÇOS” lacrados e rubricados, a CEL procederá à abertura do ENVELOPE: “1 -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” de todas as licitantes, cujo conteúdo será rubricado pelos
membros da CEL e por todos os representantes das licitantes presentes, para posterior análise
do atendimento das condições estabelecidas neste Edital, encerrando-se a Sessão Pública de
Abertura, mediante a lavratura da respectiva ata.
8.5. O resultado da avaliação dos documentos de habilitação será divulgado por meio de
publicação
do
site
institucional
do
SENAR,
através
do
endereço
www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao, dando início ao prazo para interposição de recurso
acerca do resultado da fase de habilitação.
8.6. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, a CEL poderá fixar prazo para a apresentação
de novos documentos de habilitação, escoimados das causas da inabilitação.
8.7.
Não tendo sido interposto(s) recurso(s), ou tendo havido a sua desistência expressa ou,
ainda, tendo sido julgado(s) o(s) recurso(s) interposto(s) acerca do resultado da fase de
habilitação, serão designados data, hora e local da Segunda Reunião Pública, com a seguinte
pauta básica:
8.7.1. Abrir o ENVELOPE “2 - PROPOSTA DE PREÇOS” das licitantes habilitadas, cujo
conteúdo será rubricado pelos membros da CEL e por todos os representantes das licitantes
presentes, para posterior análise do atendimento das condições estabelecidas neste Edital,
encerrando-se a Sessão Pública de Abertura, mediante a lavratura da respectiva ata.
8.8. O resultado do julgamento das propostas de preço será divulgado por meio de publicação
do site institucional do SENAR, através do endereço www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao, na
qual as licitantes serão classificadas provisoriamente em ordem crescente, de acordo com o
valor total da sua proposta, dando início ao prazo para interposição de recurso acerca do
resultado da fase de julgamento das propostas de preço.
8.9. Havendo empate entre duas ou mais propostas de preço, será designada a realização de
um sorteio para definição da proposta vencedora.
8.10. Caso todas as licitantes tenham suas propostas de preços desclassificadas, a CEL poderá
fixar o prazo para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas da
desclassificação.
8.11. Não tendo sido interposto(s) recurso(s), ou tendo havido a sua desistência expressa ou,
ainda, tendo sido julgado(s) o(s) recurso(s) interposto(s) acerca do resultado da fase de
julgamento das propostas de preço, será classificada provisoriamente em primeiro lugar a
licitante habilitada, cuja proposta apresentar menor valor global.
8.12. Fica facultado à CEL, nos termos do Art. 16 do RLC do Senar, inverter o procedimento,
abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então abrir os envelopes
da habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. Se o licitante classificado em primeiro
lugar for inabilitado e, após julgados os eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura
dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que
o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado vencedor.

9. JULGAMENTO
9.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o MENOR PREÇO
GLOBAL.
9.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas o desempate será resolvido por sorteio na
presença dos interessados.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Poderão ser interpostos recursos contra os resultados das fases de habilitação e de
proposta de preços, pela licitante que se julgar prejudicada, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis após o conhecimento da decisão correspondente, em petição escrita, protocolizada na
sede do Senar/Administração Central, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, de 2ª a 6ª
feira, dirigida ao Diretor-Geral do Senar/Administração Central.
10.2. O prazo para interposição de recurso terminará sempre às 17 horas do último dia previsto,
tendo em vista o horário de funcionamento do Senar/Administração Central.
10.3. Será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para contrarrazões, às licitantes que tiverem
sua situação efetivamente prejudicada em virtude do recurso interposto.
10.4. A Comissão Especial de Licitação procederá a análise do(s) recurso(s) interposto(s),
podendo ou não reconsiderar sua decisão. Em seguida, o(s) mesmo(s) será (ao) submetido(s)
ao Diretor-Geral do Senar/ Administração Central devidamente instruído(s), que decidirá em
até 10 (dez) dias úteis contados da data final de sua interposição.
10.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos legais.
10.6. A Comissão Especial de Licitação franqueará aos interessados, desde a data de início do
prazo para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação, através
do site: www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao
10.7. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes e ao
julgamento de propostas terão efeito suspensivo.
11. DA CONVOCAÇÃO PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
11.1. A licitante vencedora será convocada para assinar e devolver o Instrumento Contratual, no
prazo a ser definido no momento da convocação.
11.2. Caso a licitante vencedora não compareça para assinar o instrumento contratual ou recuse
em fazê-lo, a Comissão Especial de Licitação poderá convocar, observando rigorosamente a
ordem de classificação, outro licitante classificado para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas
condições apresentadas na proposta vencedora ou revogar este certame, independentemente
da aplicação das demais sanções previstas para a espécie neste Edital e no Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAR.

12. DAS PENALIDADES
12.1. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o Instrumento Contratual, dentro
do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar
a licitante as seguintes penalidades, a exclusivo critério do Senar/Administração Central:
I - Perda do direito à contratação;
II - Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senar/Administração Central pelo prazo
de 02 (dois) anos;
13. SOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão Especial de Licitação,
observado o Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, aprovado pela Resolução 001/CD de 22/02/2006, publicada no DOU de 23/02/2006, que
pode ser acessado no endereço: https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/RLC-SENAR.pdf
14. DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA
LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO
A homologação e adjudicação dos atos deste Convite serão efetivadas pelo Diretor-Geral do
Senar/Administração Central.
15. DO PAGAMENTO
15.1. Os serviços serão pagos por etapas, de acordo com as entregas de cada produto, sendo
que o pagamento de 10% do valor contratado ocorrerá somente após as aprovações finais dos
projetos nos órgãos públicos e concessionárias locais.
15.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura,
serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo o
comprador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes, e o prazo para pagamento será reiniciado conforme item 15.1.
16. DO VALOR ESTIMADO
O valor máximo de remuneração a ser pago pela CONTRATANTE fica limitado a R$ 757.391,93
(setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e três
centavos), valor básico orçado e determinado pela CONTRATANTE, já incluídos os lucros,
materiais, equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
despesas administrativas, impostos e taxas incidentes, emolumentos e quaisquer outras que
possam incidir sobre o valor final do objeto contratado

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Fica entendido que o Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que
qualquer informação contida em um documento e omitida no outro, será considerada.
17.2. Será de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas decorrentes
da prestação dos serviços, inclusive salários de seus empregados, taxas, impostos, custos
administrativos, encargos sociais e outras despesas que porventura surjam ou venham a ser
criadas.
17.3. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham
atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.
17.4. O SENAR se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do contrato,
mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer recurso, reclamação ou
indenização (art. 40 do RLC).
17.5. A CEL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou
efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções
institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos que deveriam
constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes.
17.6. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma forma com
que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.7. Entregues os envelopes 1 e 2 à Comissão Especial de Licitação e desde que aberto pelo
menos um deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de
participação no certame.
17.8. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
CEL e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas as
ocorrências.
17.9. Fica eleito o Foro de Brasília (DF), para dirimir eventual controvérsia que decorra da
presente licitação.
18.10. Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do
Contrato. Decorrido esse prazo, poderá ser providenciada a sua destruição.
17.11. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão
ser obtidas pelo telefone (61) 2109-1320 ou e-mail cel@senar.org.br.
17.12. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento
licitatório será o de Brasília/DF.

17.13. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Modelo de Proposta de Preços
Anexo III: Minuta de Contrato
Anexo IV: Recibo de Retirada do Edital
Brasília, 20 de maio de 2022.
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