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ANEXO I 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º004/2018 PROCESSO 

N.º107/2017 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS N.º      QUE ENTRE 

SI CELEBRAM, O SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

RURAL – ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL, E A EMPRESA    

_(nome)        

 

Aos xxxxx dias do mês de xxxx do ano de 2018, o SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 

localizada no SGAN 601, Módulo “K”, Edifício Antônio Ernesto de Salvo, 1º andar, 

Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.830-021, doravante denominada apenas 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor-Geral, Daniel Klüppel 

Carrara, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de 

Identidade 8492-CREA/DF, expedida pelo CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 

477.977.891-34, com poderes conferidos pela Portaria n° 005/CD, de 05/04/10, e a 

firma _, CNPJ/MF n.º _, estabelecida  no      _,  em        ,  e-mail: ,  telefone: , 

doravante denominada CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  _, 

(nacionalidade),  RG  ,  CPF   _, residente e domiciliado na  _, celebram o presente 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico N.º 004/2018, Homologado pela 

Autoridade Competente, realizado nos termos do Acordo de Doação no IBRD/TF 

17368-BR, celebrado no dia 1º de agosto de 2014, entre o Banco Mundial - BIRD e 

o SENAR/Administração Central, conforme faculta o § 5º do Art. 42 da Lei n.º 8.666, 

de 21.6.93, com suas alterações subsequentes, Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº.  

3.555/2000, Decreto nº. 5.450/2005,  aplicando-se, subsidiariamente, no que couber 

, a Lei 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às 

normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições 

a seguir estabelecidas: 

Integram este Contrato: 

a) Edital e seus Anexos; 

b) A Proposta de Preços. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato serviços de coleta de dados (aplicação 

de questionários, tratamento de dados e coleta de dados georrefenciados) junto 

aos produtores rurais nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 

Tocantins e Minas Gerais para a coleta de dados da Avaliação de Impacto do 

Projeto ABC Cerrado de acordo com as Especificações Técnicas ,descrição dos 

serviços, nos termos e condições do Edital e seus Anexos, que passam a integrar 

este Instrumento 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM 

PRESTADOS e DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1. Realizar a coleta de dados de 800 (oitocentos)1 produtores rurais e suas 

propriedades para formação de conjunto de dados para as análises de 

impacto, a partir de fevereiro/março de 2019;  

2. Possuir equipe de coleta de dados em campo para a prestação de 

serviço de acordo com exigências da CONTRATANTE e em número 

adequado para garantir o cronograma da pesquisa durante todas as 

etapas; 

3. Designar coordenador para a coleta de dados com experiência para 

monitorar e articular as ações conjuntas com a Coordenação de Avaliação 

de Impacto e realizar a comunicação em tempo hábil, bem como interagir 

com os técnicos de campo, supervisores e/ou gestores estaduais do 

Projeto ABC Cerrado (comunicação por e-mail e demais ferramentas: 

como Whastapp, Skype); 

4. Este Coordenador, em casos de ausência (férias, licença e outras 

demandas da empresa) deverá ser substuído por outro colaborador que 

acompanhe a coleta de dados; 

5. Designar profissional que irá realizar a auditoria de dados pela empresa 

CONTRATADA. Este profissional deverá interagir com a Coordenação de 

Avaliação de Impacto e possuir experiência em auditoria de dados e em 

manipulação de softwares estatísticos (de preferência STATA e/ou R);  

                                                           
1 Esse foi o número de questionários + croquis coletados na Linha de Base t0. Dessa forma, poderá ocorrer uma pequena 

variação deste número. A empresa deve considerar esse número como meta. 
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6. Realizar a coleta de dados utilizando aparelhos eletrônicos (tablets e/ou 

computadores) e software específico de coleta de dados (Ex. Qualtrics, 

QuestionPro e etc), formando conjunto de coleta de dados; 

7. A empresa CONTRATADA deverá encaminhar e disponibilizar à 

Coordenação da Avaliação de Impacto todas as planilhas de 

monitoramento (tanto das entrevistas – realizadas ou não – identificando 

os motivos e outras observações pertinentes, quanto dos dados 

georreferenciados coletados para desenho dos SHAPEFILES); 

8. O software de coleta de dados deverá permitir e ser programado de 

forma a corrigir eventuais inconsistências, tais como: somas de áreas, 

preenchimentos incorretos, pular bloco de questões, etc; 

9. O software deverá ser configurado e programado de forma a possuir 

todos os vínculos com as questões aderentes; 

10. O preenchimento de dados de campos numéricos do software deve ser 

programado de forma a não causar prejuízos à análise de dados, isto é, os 

campos numéricos deverão ser preenchidos com duas casas decimais e 

milhar (ex. 1.200,35);  

11. Realizar a auditoria de dados por blocos de questões e dos shapefiles. 

O plano de auditoria deve conter um protocolo de como mudar os dados e 

incluir um script (em R ou STATA, preferencialmente, o STATA), que 

converta os dados brutos em dados limpos; 

12. A auditoria de dados deve ser realizada de forma a ter atenção especial 

aos blocos de áreas (somatórios), e aos preços de vendas de animais, por 

exemplo (inconsistência entre a unidade e o preço informado, tanto para 

compra ou venda de animais, e se a propriedade vendeu algum produto, 

mas está sem preço de venda). A empresa deve elaborar o plano de 

auditoria de dados e submeter este plano ao SENAR antes de se iniciar a 

auditoria de fato; 

13. Realizar o controle de qualidade sobre os questionários preenchidos e 

dos shapefiles, por ventura, em papel com a entrada de dados no software. 

Essa ação tem como objetivo evitar que questões preenchidas no 

questionário em papel, não sejam digitadas no software; 

14. Disponibilizar via Google Drive ou outro dispositivo de armazenamento, 

todos questionários que – eventualmente – forem coletados em papel para 

realizar o confronto de dados; 
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15. A empresa CONTRATADA deverá prever em seu planejamento, caso 

ocorram coletas de questionários em papel – que estes sejam digitalizados 

e inseridos no software o mais rápido possível, para não causar atrasos na 

auditoria e monitoramento de dados; 

16. A empresa CONTRATADA deve revisitar as unidades amostrais que, 

porventura, em um primeiro momento não puderam receber os 

entrevistadores; 

17. Realizar o treinamento da equipe de pesquisadores de campo em 

articulação com a Coordenação da Avaliação de Impacto do Projeto ABC 

Cerrado. A CONTRATANTE repassará ao coordenador designado pela 

CONTRATADA, as informações necessárias para a elaboração do 

treinamento a ser ministrado para os pesquisadores de campo; 

18. Realizar, por meio de pré-teste, em pelo menos 20 propriedades rurais 

(nos cinco estados da Avaliação de Impacto), a validação da metodologia 

de aplicação dos instrumentos de coleta  deve considerer o questionário 

encaminhado pela CONTRATANTE, como referência inicial. Após a 

revisão do questionário, perguntas poderão ser incluídas ou substituídas. 

Nesse processo o número de questões pode aumentar, e o aumento não 

pode exceder 10% do tamanho do questionário. A validação da 

metodologia deve contemplar o sistema de coleta de dados, (Realizar a 

coleta de dados utilizando aparelhos eletrônicos (tablets e/ou 

computadores) e software específico de coleta de dados (Ex. Qualtrics, 

QuestionPro e etc), formando conjunto de coleta de dados); do banco de 

dados gerado pelo sistema de coleta de dados e do sistema de 

transmissão dos dados. A CONTRATANTE deverá aprovar todo o 

protocolo de coleta de dados;  

19. Durante o pré-teste, um equipamento eletrônico portátil (de preferência 

tablet e/ou computador), do mesmo modelo a ser utilizado em campo e 

com o software específico de coleta de dados devidamente instalado, 

deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE pela CONTRATADA. O 

objetivo é permitir que a CONTRATANTE realize os seus próprios testes e 

verifique o registro da informação no equipamento portátil e a transmissão 

dos dados; 

20. Corrigir os possíveis erros e inconsistências do sistema de coleta de 

dados que, por ventura, forem encontrados durante a fase do pré-teste;  

21. A data provável de início da coleta de dados deverá ocorrer entre os 

meses de março/abril de 2019 (após a fase de pré-testes), devendo a 

CONTRATADA elaborar um cronograma de execução que deve ser 

validado pela CONTRATANTE. O início da coleta não será autorizado pela 
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CONTRATANTE sem que tanto o software específico de coleta de dados 

quanto o sistema de transmissão e o plano de auditoria e disponibilização 

dos dados online tenham sido testados e validados na fase do pre-teste; 

22. A CONTRATADA deverá permitir o monitoramento da coleta de dados 

em tempo real, com a integração das informações coletadas em bancos de 

dados que devem ser disponibilizados à CONTRATANTE para avaliar a 

integridade e consistência dos dados coletados; 

23. Realizar a auditoria/checagem dos dados coletados em campo, 

promovendo as devidas correções quando necessárias para que os 

bancos de dados sejam entregues sem a existência de dados 

inconsistentes. Considerar i) elaboração do plano de auditoria de dados 

(questionários e shapefiles), ii) aprovação do plano de auditoria; 

24. Realizar reuniões periódicas com os profissionais designados pela 

CONTRATANTE para apresentar relato do andamento da coleta de dados 

e dos pontos de atenção encontrados; 

25. A CONTRATANTE reserva-se ao direito em designar técnico de campo, 

supervisor e/ou gestor estadual do Projeto para acompanhar e auxiliar a 

visita in loco, com o objetivo de monitorar a coleta de dados, comprovar a 

legitimidade dos dados coletados e sua qualidade; 

26. A Equipe de Coordenação da Avaliação de Impacto no âmbito do 

Projeto ABC Cerrado irá monitorar in loco, de forma aleatória, entrevistas 

realizadas pela CONTRATADA a fim de garantir que todos os protocolos 

da coleta de dados estejam de acordo com as especificações técnicas e 

com as diretrizes da pesquisa; 

27. A CONTRATADA deverá realizar agendamento prévio da coleta de 

dados com os produtores e com os técnicos de campo/supervisores, 

quando for o caso (esse planejamento deve ser realizado com 

antecedência); 

28. Os bancos de dados gerados por meio da coleta de dados somente 

serão aprovados se a consistência dos dados coletados for atestada pela 

CONTRATANTE. Todas as bases de dados deverão ser submetidas as 

regras de validação, testes de qualidade e análises de consistência. 

Qualquer problema detectado deverá ser sanado, sem ônus para o 

SENAR, antes da entrega oficial das bases; 

29. Os bancos de dados gerados por meio da coleta de dados somente 

serão aprovados se a consistência dos dados coletados for atestada pela 
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CONTRATANTE, por meio da Coordenação de Avaliação de Impacto. 

Todas as bases de dados deverão ser submetidas as regras de validação, 

testes de qualidade e análises de consistência. Qualquer problema 

detectado deverá ser sanado, sem ônus para o Senar, antes da entrega 

oficial das bases; 

30. Os bancos de dados deverão possuir dicionário descritivo de variáveis 

contendo todas as informações quanto às características das variáveis 

(nome, tipo, largura, decimais, descrição, valores, atribuição de missings, 

tipos de medidas – escalar, ordinal, numérica), seguindo formato similar ao 

dicionário de variáveis usado na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) 

de 2015, que permita a associação entre um enunciado do questionário e a 

sua respectiva variável no banco de dados; 

31. Deve ser elaborado dicionário/manual para os shapefiles, pois os 

shapefiles contém um banco de dados com variáveis. Todas essas 

variáveis precisam ser explicadas; 

32. A auditoria do Banco de Dados deve ser realizada à medida que os 

questionários forem preenchidos no software – que para inconsistências 

sejam verificadas de modo a não atrasar os cronogramas de entrega de 

dados à equipe de Avaliação de Impacto; 

33. Os questionários de entrevistas não respondidas deverão ser 

claramente identificados e codificados, além disso, devem ser identificados 

os motivos pelos quais não se pode realizar a entrevista; 

34.  Deverão ser realizadas, pela empresa CONTRATADA, todas as etapas 

de verificação de qualidade solicitadas; 

35. Os entrevistadores da equipe CONTRATADA deverão ser capazes de 

verificar os dados imediatamente após terem sido coletados, pois serão 

realizados controles aleatórios pela Coordenação de Avaliação de Impacto; 

36. A CONTRATADA deverá desenhar o croqui da propriedade, com 

registro de fotos georeferênciadas nos pontos de interesse (1 foto da Sede 

+ mínimo de 4 fotos que ilustrem a propriedade e sua atividade econômica 

predominante). Para desenho do croqui, poderão ser utilizadas 

ferramentas de imagens de satélite disponíveis no mercado;  

37. As fotos deverão ter alta resolução e a capacitação dos entrevistadores 

deve prever esta atividade, bem como a coleta de pontos das 

propriedades; 
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38. Desenhar croqui das áreas que adotaram as tecnologias ABC nas 

propriedades visitadas com registro de fotos georeferênciadas (mínimo de 

1 foto por área). Cada área apontada como sendo de uso nas tecnologias 

ABC, devem obrigatoriamente conter as seguintes informações: 1) data de 

implantação da tecnologia; 2) tecnologia implantada; 3) cadeia produtiva 

prioritária a qual a área é destinada; 4) tamanho da área em hectares e; 5) 

chave única de identificação da propriedade. Para desenho do croqui, 

poderão ser utilizadas ferramentas de imagens de satélite disponíveis no 

mercado; 

39. Realizar monitoramento sobre a coleta dos dados georreferenciados. 

Ou seja, uma vez que foi realizada a coleta do instrumento T1, o mapa, e 

as coordenadas geográficas da propriedade deverão ser encaminhadas à 

CONTRATADA; 

40.  A CONTRATADA deverá encaminhar à Coordenação de Avaliação de 

Impacto planilha contendo todo monitoramento da coleta de dados 

georrefenciados; 

41. A CONTRATADA deverá enviar à Coordenação de Avaliação de 

Impacto monitoramento das propriedades que possuem CAR; 

42. Elaborar um único banco de dados em formato shapefile com todos os 

croquis das propriedades participantes da pesquisa. Este banco deve 

informar as fontes para as categorias de uso das terras; 

43. Elaborar um único banco de dados em formato shapefile com todos os 

croquis das áreas mapeadas das propriedades que tenham adoção das 

tecnologias ABC do projeto e sistemas de integração de produção. Um 

código de nível plot (áreas de intervenção) deverá ser incluído; 

44. Elaborar um arquivo georreferenciado com a identificação dos pontos 

fotografados e as fotos realizadas. Um código de nível plot (áreas de 

intervenção) deverá ser incluído, considerando que os plots também são a 

nível das propriedades. Portanto, um código ao nível dos plots deve ser 

incluído; 

45. Os bancos de dados com todos os croquis e registros de fotos 

georeferênciados devem ser em formato shapefile e conter a informação 

da chave única de identificação de cada propriedade; 

46. Os arquivos dos croquis deverão ser entregues/enviados com as 

seguintes nomenclaturas: AREA_EXPLORADA.dbf (e demais extensões); 
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FOTOS.dbf (e demais extensões); PERIMETRO_PROP.dbf (e demais 

extensões); RL_APP.dbf (e demais extensões). 

47. A empresa CONTRATADA  deverá realizar a revisão dos perímetros 

das propriedades coletadas no t0. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se 

obriga a: 

1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste 

Contrato; 

2. Notificar a CONTRATADA sobre eventuais problemas 

ocorridos no desempenho das atividades. 

3. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos Produtos 

objetos deste contrato decorrentes dos serviços referentes à Coleta de 

Dados contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

1. Os licitantes declaram conhecer e ter plena ciência quanto as normas de 

prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, e não se 

restringindo, a Lei 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis 

Anticorrupção”) e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros 

por elas contratados.  

2. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

3. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, 

direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 

influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos 

fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 

execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um 

acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 

representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar 

dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 

influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista 

acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 

imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a 

inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA 

concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e 

todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 

do contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

1. O valor do presente contrato é de R$_______________ para a entrega dos 

produtos que constam no Edital – Especificações Técnicas, não devendo 

ultrapassar o período de no máximo 11 (onze) meses, após a assinatura do 

contrato. Este tempo é necessário para as atualizações e correções que se fizerem 

necessárias, de acordo com o estabelecido no quadro abaixo: 

ITEM SERVIÇO VALOR GLOBAL 

 VALOR DO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS, deverá conter todos os 
custos relativos ao serviço solicitados nas Especificações Técnicas, 
incluídas a) a remuneração do pessoal (estrangeiro e local, de 
campo e na sede); e b) despesas como, subsistência (diárias, 
alojamento), transportes (nacional e local, para mobilização e 
desmobilização), serviços e equipamento (veículos, equipamento de 
escritório, móveis e materiais), compra e /ou pagamento de licença 
de software de coleta de dados,compra de tablets e/ou 
computadores (ou aluguel durante a coleta), aluguel de escritório, 
seguro, impressão de documentos, levantamentos e treinamento da 
equipe de entrevistadores, bem como, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras 
despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos 
serviços objeto desta licitação; c) revisitas às unidades amostrais. 
Tais custos devem ser discriminados por item: custo com recursos 
humanos, custo de coleta em campo, custo de treinamento dos 
pesquisadores de campo e viagens para reuniões em Brasília (6 
viagens) e, caso apropriado, em despesas locais etc. Prever nos 
custos informados, separadamente, valor maior para unidades 
visitadas, acima de 90% das unidades amostrais (10% a mais do 
valor por unidade) e acima de 95% (15% a mais do valor por 
unidade) das unidades amostrais. 

 

 

 

2.  O pagamento somente será liberado após a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada, 

em nome da CONTRATANTE, acompanhada dos Produtos descritos no 

item PRODUTOS A SEREM ENTREGUES das Especificações 

Técnicas, documento integrante deste contrato e dos seguintes 

documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

b) Prova de quitação com as Fazendas Estadual e 

Municipal;  

c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 

abrangendo as Contribuições Sociais, conforme a Portaria 

Conjunta PGFN/RFB n.o 1751, de 02/10/2014.  
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3. Qualquer irregularidade na nota fiscal ou fatura que 

comprometa a liquidação da obrigação determinará a apresentação de 

novo documento e nova contagem do prazo para pagamento. 

4. Nenhuma nota fiscal/fatura de serviços poderá ser 

apresentada para pagamento após 90 (noventa) dias do mês de 

competência no qual deveria ter sido efetivamente apresentada para 

pagamento. 

5. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA 

poderão ser suspensos em virtude de descumprimento de qualquer 

obrigação que lhe for imposta, decorrente de penalidade ou 

inadimplência. 

6. Os pagamentos se farão mediante crédito na conta 

corrente bancária da CONTRATADA, de nº______, agência 

_______,Banco_________ 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O  presente  Contrato  entra  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura  e  

vigorará  até  ........  de....................... de 2019, podendo ser prorrogado, por meio de 

termos aditivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de 

caso fortuito e força maior, a CONTRATADA poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades, inclusive cumulativamente: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da adjudicação por 

dia de atraso na entrega dos serviços, respeitado o cronograma de atividades 

constante das Especificações Técnicas - Anexo II do Edital ou no caso de 

inexecução parcial e, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor adjudicado no caso de o atraso for maior de 30 (trinta) dias, que poderá ser 

descontada de pagamento (s) devido (s) a CONTRATADA ou por ação judicial;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o SENAR pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos; 

d) Multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, respondendo, ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 

2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA 

poderá ser aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o 

valor total que lhe é devido no mês em que ocorrer a inexecução, enquanto 

perdurar o descumprimento. 

3. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as 
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ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos 

serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da 

ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 

4. As multas serão cobradas, a critério da CONTRATANTE, por uma das 

formas a seguir enumeradas: 

a) Mediante descontos nos recebimentos a que a contratada tiver direito; 

b) Mediante cobrança judicial. 

5. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as 

irregularidades constatadas. 

6. Constituem causas de rescisão, em qualquer tempo, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a 

CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título: 

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, ou subcontratar os serviços que 

constituem objeto deste Contrato; 

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no presente contrato; 

c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração 

contratual que implique na aplicação de multa; 

d) Ocorrer a decretação de falência, concordata ou liquidação judicial ou 

extrajudicial da CONTRATADA 

7. Na hipótese de rescisão por parte da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA terá direito ao recebimento das faturas correspondentes aos 

serviços que tiverem sido prestados e aceitos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste 

Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o 

estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE 

de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA 

qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao 

fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 

pactuadas, assegurada a defesa prévia. 

2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 

a)decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 

CONTRATADA; 

b)alteração  do  Contrato  Social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  

estrutura  da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a 

execução deste pacto; 

c)transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato; 

d)cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 
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e)no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 

antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos bens adquiridos 

até a data comunicada no aviso de rescisão; 

f)no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos 

termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será 

providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas 

às expensas da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o de 

Brasília/DF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 

02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 

duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

 


