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I - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
 

     Brasília/DF,  21/02/2017. 

 
 
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E 
SERVIÇOS GRÁFICOS - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR  – MODALIDADE 
“SHOPPING” DE MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL. 
 
Prezado Senhor, 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR, está solicitando apresentação de 
proposta de preço, que deverá ser enviada por e-mail, para os endereços eletrônicos indicados, 
utilizando o modelo de proposta em anexo e juntando a ele os documentos solicitados, 
impreterivelmente até as 18:00h do dia 06/03/2017 (PRAZO PRORROGADO ATÉ O DIA 
20/03/2017) 

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR 
Tel.: (61) 2109-1319 

E-mail: mateus.tavares@senar.org.br / abccerrado@senar.org.br   

 
A finalidade é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, no 

âmbito do  Projeto ABC CERRADO para o Fomento da Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono no Cerrado - Acordo de Doação Nº 17368-BR firmado entre o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), do Grupo Banco Mundial, e o SENAR. O escopo do 
serviço deve seguir diretrizes contidas nas especificações técnicas anexa. 

 
Essa licitação está sendo elaborada na modalidade “Shopping” , não havendo Abertura 

Pública, avaliação técnica, nem negociação da proposta financeira. Será escolhida a licitante que 
apesentar proposta substancialmente adequada ao termos do edital e com o menor preço global, 
incluindo todos os impostos  e despesas com deslocamentos, diárias e demais custos para a 
execução do serviço. 

 
Os documentos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal/trabalhista, de qualificação 

econômico-financeira, só serão solicitados ao licitante que apresentar o menor preço como pré-
requisito para assinatura do contrato. 

 
A assinatura do Contrato com a licitante vencedora está prevista para acontecer no dia 

18/04/2017. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

Mateus Moraes Tavares 
Coordenador Técnico do Projeto ABC Cerrado 

SENAR/Administração Central 
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II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
Brasília, _______ de _______________ de 2017 . 

 
 

À 
Serviço de Apredizagem Rural - SENAR 
SGAN 601 Módulo K Edifício Antônio Ernesto de Salvo, 1º andar, Bairro: Asa Norte, Brasília/DF, 
CEP: 70.830-021 
 

Ref.: SHOPPING  004/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS 

 
Proposta que faz a empresa __________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº. 

__________________________  sediada na___________________ telefone____________ fax 

____________ e-mail________________, para execução dos serviços abaixo relacionados:  
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Nº DESCRIÇÃO Quantidade VALOR 
MÉDIO 1.000 unidades 3.000 unidades 6.000 unidades 10.000 unidades 20.000 unidades 

1 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 
cores, formato fechado 15x21cm.  

           R$              -   

2 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 
cores, formato fechado21x29,7cm.  

           R$              -   

3 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 
cores, formato fechado 15x21cm. 

           R$              -   

4 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 
cores, formato fechado21x29,7cm. 

           R$              -   

5 

CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 
4/0 cores, formato fechado 30x21cm. Formato aberto 
42x30cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso 
em opffset 90g. Acabamento: Wire-o branco, laminação 
BOPP fosco, perfurado   

  

         R$              -   

6 

CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 
4/0 cores, formato fechado 15x21cm. Formato aberto 
30x21cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso 
em opffset 90g. Acabamento: Wire-o branco, laminação 
BOPP fosco, perfurado   

  

         R$              -   

7 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, 
formato fechado 15x21cm + lombada. Acabamento: Cola 
quente, laminação BOPP fosco. 

  
         R$             -   

8 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, 
formato fechado 21x29,7cm + lombada. Acabamento: Cola 
quente, laminação BOPP fosco.  

  
         R$             -   

9 
FOLDER, formato aberto 21x20cm, formato fechado 
21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 170g.  

           R$             -   

10 
FOLDER, formato  aberto 21x30cm, formato fechado 
21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 170g. 

           R$              -   

11 
FLYER, formato fechado 15x21cm, impresso em papel 
couchê 170g, 4/4 cores. 

           R$              -   

12 
FLYER, formato fechado 10x21cm, impresso em papel 
couchê 170g, 4/4 cores. 

           R$              -   

13 
CARTAZ, formato 42X30cm, impresso 4/0 cores em papel 
couchê 170g. 

           R$              -   

14 
CARTAZ, formato 21X30cm, impresso 4/0 cores em papel 
couchê 170g. 

           R$              -   

 Valor total  R$              -   
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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III – DADOS DA LICITAÇÃO 

 

1- Escopo:  

O objeto da licitação é a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de 
impressão gráfica para produção de materiais, sob demanda, do Programa ABC Cerrado.  

2- Modalidade:  

Shopping (Comparação de Preços) de acordo com as “Diretrizes: Aquisições de Bens, Obras 
e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por 
parte dos Mutuários do Banco Mundial”, com data de janeiro de 2011. 

3- Critério de julgamento da propostas: 

Proposta substancialmente adequada ao termos do edital e com o Menor Preço Global. 

4- Data e forma de apresentação das Propostas de Preços: 

4.1 As Propostas, conforme modelo, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias e 
acompanhada dos documentos solicitados, em língua Portuguesa, deverão ser enviadas por e-
mail para os endereços eletrônicos abaixo, até as 18:00 horas do dia 06 de março de 2017 
(PRORROGADO ATÉ 20 DE MARÇO DE 2017)  

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR 

Tel.: (61) 2109-1319 
E-mail: mateus.tavares@senar.org.br / abccerrado@senar.org.br  

4.2 Não serão consideradas as Propostas de Preços que não forem recebidas até o horário e 
data estabelecidos.  

4.3 Eventuais perguntas poderão ser formuladas através do e-mail acima até dois dias antes 
da data limite da data de apresentação das propostas. 

4.4Todas as respostas aos questinomentos referidos o item 4.3, serão respondidas, 
exclusivamente pelo site: http://www.senar.org.br/abcsenar/aquisicoes-e-contratos/  

5- Prazo de excecução: 

Os serviços serão executados SOB DEMANDA do contratante, não sendo o mesmo obrigado 
a demandar todo o valor do contrato.  A vigência do contrato está especificada na minuta do 
contrato. 
 

6- Condições especiais de pagamento: 

Dos faturamentos, de acordo com a Legislação Brasileira:  
 

• para Empresa sediada no Distrito Federal, o SENAR fará a retenção dos seguintes 
impostos diretos: Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre Serviço (ISS) e 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

• Para Empresa não sediada no Distrito Federal, o SENAR fará a retenção apenas do 
Imposto sobre Serviço (ISS). 
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IV – HABILITAÇÃO 

 
1 - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública 
Federal, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
1.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
1.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 
9º, da Lei n.º 8.666/93. 
2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Somente a Licitante que apresentar o menor preco, deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

2.3 - As empresas nacionais deverão apresentar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

2.4 – Documentação requerida para as Empresas estrangeiras já estabelecidas no Brasil: 

Para as Empresas estrangeiras já estabelecidas no Brasil, a documentação requerida é constituída 
pelos mesmos documentos relacionados no inciso 2.3 acima, observada a mesma ordem de 
numeração, acrescida do seguinte documento: 
 
Prova de cumprimento da legislação brasileira relativa à autorização para funcionar no país, 
mediante apresentação de Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

3 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

No prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a comunicação do SENAR CENTRAL à licitante 
que apresentar o menor preço, esta deverá entregar os documentos de habilitação indicado no item 2, 
constando obrigatoriamente na parte externa a seguinte indicação: 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL / SENAR 

SHOPPING  004/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 

GRÁFICA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS  

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
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A não apresentação dos documentos de habilitação na forma do iten 2 e no prazo informado 
neste item 3 e/ou por falta de comprovação dos requisitos solicitados haja motivos que resultem 
na inabilitação do licitante convidado, resultará em desclassificação de sua proposta sendo 
convidado o próximo licitante na ordem de classificação. 
 

5 – REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO 

A critério do SENAR, pode ser convocada uma reunião de negociação com a empresa melhor 

classificada no processo, para discutir metodologia de trabalho, sanar eventuais dúvidas a respeito 

dos Termos de Referência, discutir o planejamento de pagamento, dentre outros assuntos relevantes 

para o contrato a ser assinado. 
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V- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS 
GRÁFICOS - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

– MODALIDADE “SHOPPING” DE MENOR PREÇO POR VALOR GL OBAL. 
 

A. OBJETO:  

O objeto da licitação é a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de 
impressão gráfica para produção de materiais, sob demanda, do Programa ABC Cerrado. 

B. JUSTIFICATIVA:  

O Projeto ABC Cerrado vai promover a adoção de tecnologias agropecuárias sustentáveis de 
baixa emissão de carbono por produtores agropecuários de médio porte no Cerrado. 

A região do Cerrado brasileiro possui um grande potencial de desenvolvimento e implantação 
de tecnologias que combinem, de forma rentável, a agricultura moderna com a conservação 
dos recursos naturais e a promoção do bem-estar humano. 

O material será utilizado na capacitação de produtores rurais e técnicos do bioma Cerrado nas 
tecnologias preconizadas pelo Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 
ABC), nos 8 estados participantes, e também na formação de técnicos de campo, que irão 
prestar assistência técnica nas propriedades rurais. 

 

C. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DOS SERVIÇOS. 

• Entregar o material em caixas devidamente identificados. 

• O material deverá ser entregue em caixas novas, resistentes ao manuseio e 
reforçadas com fita transparente. 

• Todas as caixas entregues no depósito do SENAR deverão ter duas etiquetas 
impressas em papel branco, com tamanhos e informações conforme abaixo: 

 

Etiqueta 01 – Informações do material – 20x15cm 

LOGO DO SENAR TÍTULO DO MATERIAL 
Imagem da capa/material 

impresso 
PROGRAMA/AÇÃO PROGRAMA ABC CERRADO 

QUANTIDADE NA CAIXA XXXXXXX 
 

Etiqueta 02 – Informações do remetente – 10x15cm 

Remetente: SENAR – Administração Central 
Endereço: SGAN 601 Módulo K Edifício Antônio Ernesto de Salvo - 1° Andar  
Cidade: Asa Norte – Brasília -  Distrito Federal 
CEP: 70830-021 
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• Quando cada caixa couber mais de 200 unidades do material impresso, os 
mesmo deverão ser separados em pacotes de 100 unidades. 

 

Exemplo:   

Panfleto impresso – 18.000 unidades 

Pacotes - 1.800 unidades 

 

• Deverá ser entregue na sede do SENAR uma cópia do comprovante de entrega 
assinado junto com cada Nota Fiscal. 

 

D. DESCRIÇÃO DOS ITENS:  

 

Nº DESCRIÇÃO 

1 CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 cores, formato fechado 15x21cm.  

2 CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 cores, formato fechado21x29,7cm.  

3 CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 cores, formato fechado 15x21cm. 

4 CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 cores, formato fechado21x29,7cm. 

5 
CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 4/0 cores, formato fechado 30x21cm. 
Formato aberto 42x30cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso em opffset 90g. 
Acabamento: Wire-o branco, laminação BOPP fosco, perfurado   

6 
CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 4/0 cores, formato fechado 15x21cm. 
Formato aberto 30x21cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso em opffset 90g. 
Acabamento: Wire-o branco, laminação BOPP fosco, perfurado   

7 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, formato fechado 15x21cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco. 

8 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, formato fechado 21x29,7cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco.  

9 
FOLDER, formato aberto 21x20cm, formato fechado 21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 
170g.  

10 
FOLDER, formato  aberto 21x30cm, formato fechado 21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 
170g. 

11 FLYER, formato fechado 15x21cm, impresso em papel couchê 170g, 4/4 cores. 

12 FLYER, formato fechado 10x21cm, impresso em papel couchê 170g, 4/4 cores. 

13 CARTAZ, formato 42X30cm, impresso 4/0 cores em papel couchê 170g. 

14 CARTAZ, formato 21X30cm, impresso 4/0 cores em papel couchê 170g. 
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E. MODELO DE PROPOSTA:  

 

N
º DESCRIÇÃO 

Quantidade VALOR 
MÉDIO 1.000 

unidades 
3.000 

unidades 
6.000 

unidades 
10.000 

unidades 
20.000 

unidades 

1 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  
4/4 cores, formato fechado 15x21cm.  

  
         R$-   

2 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  
4/4 cores, formato fechado21x29,7cm.  

  
         R$-   

3 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 
90g,  4/4 cores, formato fechado 15x21cm. 

  
         R$-   

4 
CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 
90g,  4/4 cores, formato fechado21x29,7cm. 

  
         R$-   

5 

CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 
150g, 4/0 cores, formato fechado 30x21cm. Formato 
aberto 42x30cm. Revestimento de capa impresso 4/0 
cores, impresso em opffset 90g. Acabamento: Wire-o 
branco, laminação BOPP fosco, perfurado   

  

         R$-   

6 

CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 
150g, 4/0 cores, formato fechado 15x21cm. Formato 
aberto 30x21cm. Revestimento de capa impresso 4/0 
cores, impresso em opffset 90g. Acabamento: Wire-o 
branco, laminação BOPP fosco, perfurado   

  

         R$-   

7 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 
cores, formato fechado 15x21cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco. 

  
         R$-   

8 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 
cores, formato fechado 21x29,7cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco.  

  
         R$-   

9 
FOLDER, formato aberto 21x20cm, formato fechado 
21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 170g.  

  
         R$-   

10 
FOLDER, formato  aberto 21x30cm, formato fechado 
21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 170g. 

  
         R$-   

11 
FLYER, formato fechado 15x21cm, impresso em 
papel couchê 170g, 4/4 cores. 

  
         R$-   

12 
FLYER, formato fechado 10x21cm, impresso em 
papel couchê 170g, 4/4 cores. 

  
         R$-   

13 
CARTAZ, formato 42X30cm, impresso 4/0 cores em 
papel couchê 170g. 

  
         R$-   

14 
CARTAZ, formato 21X30cm, impresso 4/0 cores em 
papel couchê 170g. 

  
         R$-   

 Valor total  R$-   

 

F. PRAZOS:  

• Apresentação de Prova física: Entre 24 e 48 horas após o recebimento do arquivo 
• Caso a prova não seja aceita pelo SENAR, deverá ser apresentada nova prova, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

• Os trabalhos de impressão e acabamento somente deverão ser executados, após a 

aprovação das provas apresentadas, pelo responsável das demandas. 

• Após a aprovação, seguir os prazos de entrega abaixo: 
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• Local de entrega: Depósito do SENAR CENTRAL - SAAN quadra 3 – lota 

690 – CEP: 70632-300 - Brasília/DF 

 

G. Como será calculado o material:  

1. Para produzir 1.000 livro/manual ou cartilha no formato fechado 21x15cm, miolo em 
papel offset com 48 páginas, capa dura. 

• Será utilizado o item 01; 

• O valor do caderno será multiplicado por 03 (três cadernos com 16 páginas); 

• Será adicionado o valor da capa - item 06. 

 

2. Para produzir 6.000 livro/manual ou cartilha no formato fechado 21x29,7cm, miolo em 
offset com 72 páginas,capa simples 

• Será utilizado o item 02; 

• O valor do caderno será multiplicado por 4,5 (4,5 cadernos com 16 páginas); 

• Será adicionado o valor da capa – item 08. 

 

H. PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados após a entrega do material, conforme Autorização de 
Fornecimento emitida. 

 
  

QUANTIDADE PRAZOS 

1.000 Unidades 7 dias úteis 

3.000 unidades 9 dias úteis 

6.000 unidades 12 dias úteis 

10.000 unidades 15 dias úteis 

20.000 unidades  20 dias úteis 
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VI - MINUTA DO CONTRATO 
 
Processo nº 000xx/2017 

Contrato nº _____/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, O SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL, E A EMPRESA  XXXXX. 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRA ÇÃO 

CENTRAL, CNPJ Nº 38.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 , representado neste ato pelo Secretário Executivo XXXXX, XXXX, XXXX, 
portador da Carteira de Identidade XXXXX, expedida pelo XXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº 
XXXXX, com poderes conferidos pela Portaria n°XXXX, e a EMPRESA XXXXXXX , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº XXXXXX, com sede na XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXX ,  neste ato 
representado pelo seu sócio XXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, portador da carteira de identidade nº 
XXXX, expedida pela XXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX, cuja proposta  foi 
classificada em primeiro lugar, tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços decorrente da modalidade  Comparação de Preços (Shopping) nº 004/2017, com 
fundamento nas Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras e Serviços Técnicos, financiados por 
empréstimos do Banco Mundial, mediante as seguintes cláusulas e condições:   

Integram este Contrato: 
 
a) Edital e seus Anexos; 
b) A Proposta de Preços. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Prestação de serviços de impressão gráfica para produção de materiais, conforme quadro abaixo, , sob 
demanda, para o Projeto  ABC Cerrado, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes, 
no Termo de Referência do Edital e seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele 
transcritos estivessem. 
 
 

Nº DESCRIÇÃO 

1 CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 cores, formato fechado 15x21cm.  

2 CADERNO COM 16 páginas, impresso em offset 90g,  4/4 cores, formato fechado21x29,7cm.  

3 CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 cores, formato fechado 15x21cm. 

4 CADERNO COM 16 páginas, impresso em couchê 90g,  4/4 cores, formato fechado21x29,7cm. 

5 
CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 4/0 cores, formato fechado 30x21cm. 
Formato aberto 42x30cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso em opffset 90g. 
Acabamento: Wire-o branco, laminação BOPP fosco, perfurado   
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6 
CAPA DURA em papelão No 18, impresso em couchê 150g, 4/0 cores, formato fechado 15x21cm. 
Formato aberto 30x21cm. Revestimento de capa impresso 4/0 cores, impresso em opffset 90g. 
Acabamento: Wire-o branco, laminação BOPP fosco, perfurado   

7 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, formato fechado 15x21cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco. 

8 
CAPA SIMPLES, impresso em couchê 210g, 4/4 cores, formato fechado 21x29,7cm + lombada. 
Acabamento: Cola quente, laminação BOPP fosco.  

9 
FOLDER, formato aberto 21x20cm, formato fechado 21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 
170g.  

10 
FOLDER, formato  aberto 21x30cm, formato fechado 21x10cm, impresso 4/4 cores em papel couchê 
170g. 

11 FLYER, formato fechado 15x21cm, impresso em papel couchê 170g, 4/4 cores. 

12 FLYER, formato fechado 10x21cm, impresso em papel couchê 170g, 4/4 cores. 

13 CARTAZ, formato 42X30cm, impresso 4/0 cores em papel couchê 170g. 

14 CARTAZ, formato 21X30cm, impresso 4/0 cores em papel couchê 170g. 

 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços conforme discriminado nos Anexos do Edital, visando a 
assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste instrumento, no edital e 
anexos. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. Iniciar a prestação dos serviços, após a assinatura do contrato, mediante a solicitação formal por parte do 
CONTRATANTE . 
 
3.2. Prestar os serviços discriminados nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2016, em 
conformidade com as regras estabelecidas disposto neste contrato e no edital supramencionado. 
 
3.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a prestação dos serviços. 
 
3.4. Responsabilizar-se pelos danos causados ao SENAR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE . 
 
3.5. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto 
deste contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, para 
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE . 
 
3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, inclusive os 
referentes ao envio do material para Brasília, caso a vencedora não esteja sediada no DF, hospedagem, 
equipamentos auxiliares, máquinas em geral, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, 
encargos sociais e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato. 
 
3.7. Cumprir fielmente o contrato responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados, de modo que 
os mesmos se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
3.8. Manter entendimento com a CONTRATANTE , objetivando evitar interrupções ou paralisações na 
execução dos serviços. 
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3.9. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE . 
 
3.10. Realizar com seus próprios recursos ou, ou quando necessário, mediante a contratação de terceiros, 
todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as Especificações estipuladas pela 
CONTRATANTE . 
 
3.11. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste Contrato, que envolva o nome da 
CONTRATANTE , mediante sua prévia e expressa autorização. 
 
3.12. Cumprir rigorosamente os prazos de execução dos serviços estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico 
nº 001/2016 çç, e seus anexos. 
 
3.13. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE  qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
 
3.14. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização quanto à execução dos 
serviços contratados, objeto desta licitação. 
 
3.15. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições 
de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente. 
 
3.16. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma 
a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante. 
 
3.17. Submeter à apreciação e aprovação prévia da CONTRATANTE  qualquer serviço que deva ser 
executado. 
 
3.18. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a 
funcionários de terceiros contratados. 
 
3.19. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 
 
3.20. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe 
sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da CONTRATANTE . 
 
3.21. A infração a este dispositivo implicará a rescisão imediata deste contrato e sujeitará a CONTRATADA  
às penas da Lei nº 9.279, de 14.05.96, e às indenizações das perdas e danos previstos na legislação ordinária. 
 
3.22. Responder perante a CONTRATANTE  e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação de publicidade ou 
por erro seu em quaisquer serviços objeto deste contrato. 
 
3.23. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de 
custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para a CONTRATANTE . 
 
3.24. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por 
quaisquer responsabilidade decorrente de ações judiciais que lhe venha a ser atribuída por força de lei, 
relacionada com o cumprimento do presente Contrato. 
 
3.25. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as 
providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE  e de mantê-lo a salvo de 
reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver 
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condenação, reembolsará a CONTRATANTE  E das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, 
dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento.  
  
3.26. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no item supra 
mencionado não transfere a CONTRATANTE  a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato. 
 
3.27. Arcar com todas as despesas com tributos, seguros, taxas, incidências fiscais e contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos 
necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato. 
 
3.28. Manter o absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e 
comerciais dos materiais da CONTRATANTE , de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que 
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviço objeto desta licitação.  
 
3.29. Seguir todas as especificações sobre a aplicação correta da logomarca e de outras identidades visuais da 
CONTRATANTE , quando for o caso. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA , toda e qualquer orientação acerca dos serviços, excetuados 
os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 
vinte e quatro horas úteis. 
 
4.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução dos serviços. 
 
4.3. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste contrato. 
 
4.4. Notificar a CONTRATADA , por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 
4.5. Notificar a CONTRATADA , formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato. 
 
4.6. Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA . 
 
4.7. Proceder à mais ampla fiscalização sobre a fiel entrega e execução dos serviços objeto deste contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA . 
 
4.8. Avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em parte. 
 
4.9. Exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações. 
 
4.10. Prestar aos representantes da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos possíveis que 
eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços. 
 
4.11. Remunerar a CONTRATADA conforme descrito neste instrumento. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
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5.1. O valor do presente contrato está estimado em R$ XXXXX (xxxxxxx reais), para o período de xx (xxxx) 
meses, já incluídos todos os tributos e encargos legais, sendo considerado fixo e irreajustável durante o 
período mínimo de 12 (doze) meses, devendo obedecer aos preços definidos na Proposta de Preços 
da vencedora. A cada período de 12 (doze) meses, o valor poderá ser reajustado de acordo com o 
índice XXXX , mediante Termo Aditivo. 
 
5.2. Os valores e as quantidades ora estabelecidos são meramente estimativos, e não se confundem com os 
valores e quantidades a serem efetivamente fornecidas, não cabendo à CONTRATADA  quaisquer direitos a 
indenização ou compensação na hipótese de o referido valor total estimado não ser atingido, seja a que título 
for. 
  
5.3. Para a execução da liquidação e pagamento dos serviços a CONTRATADA  deverá apresentar a 
correspondente Nota Fiscal, que será emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
CONTRATANTE , com o número do CNPJ desta, e a primeira via da Nota Fiscal do fornecedor com o 
comprovante do respectivo serviço. 
 
5.4. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que 
desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante nesta Cláusula fluirá a partir da respectiva 
regularização, sem incidência de juros, multas e/ou correção monetária. 
 
5.5. Serão suspensos os pagamentos se: 
 
I. No ato da atestação os serviços não estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e 
contratado; 
 
II. As notas fiscais/faturas contiverem incorreções de qualquer ordem. Neste caso elas serão devolvidas 
acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para pagamento a partir da 
reapresentação, sem qualquer tipo de acréscimo. 
 
5.6. Os encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de 
prazos de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade, bem como quaisquer despesas decorrentes de 
transações bancárias relativas aos pagamentos elencados nesta Cláusula. 
 
5.7. A CONTRATANTE  fará o desconto ou recolhimento dos tributos e contribuições a que esteja obrigada 
pela legislação vigente ou superveniente, referente aos pagamentos que efetuar, obedecidos os prazos legais. 
  
5.8. A CONTRATANTE  poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela 
CONTRATADA  em razão de inadimplência nos termos do presente contrato, ou ainda, efetuar, judicialmente 
as cobranças pertinentes. 
 
5.9. O pagamento será efetuado, por meio de depósito em conta corrente nº xxxxx, Agência nº xxxxxx do 
Banco xxxxxxx, de titularidade da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até xxxx de xxxx de 201xx, podendo 
ser prorrogado, por meio de termos aditivos, até a data limite para o encerramento do projeto. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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7.1. 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) Multas, inclusive cumulativamente; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SENAR 

pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos; 
 
7.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA  poderá ser aplicada multa diária de 
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total que lhe é devido no mês em que se der a ocorrência, enquanto 
perdurar o descumprimento. 
 
7.3. A CONTRATADA  deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as 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. 
 
7.4. 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. 

  
7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
 
7.6. 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, sem a prévia autorização escrita da CONTRATANTE ; 

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 . 
 
7.7. 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 
 
8.1. 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. 
 
8.2. 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, sem prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE ; 
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 serviços 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 FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
9.1. 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. 
 
9.2. 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; 

 
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. 
 

9.3. 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. 

 
9.4. 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. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado.  
 



 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR                   SHOPPING 04/2017         Pág: 20 de  21 

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, que a tudo assistiram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o de Brasília/DF. 
 
 
 

Brasília, xx de xxxxx de 201x. 

 
 
 

__________________________________________ 
xxxxxxx – xxxxx 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central 
 
 
 
 

__________________________________________ 
xxxxxx - xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  



 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR                   SHOPPING 04/2017         Pág: 21 de  21 

IV. Apêndice 

APÊNDICE A - TERMOS DE REFERÊNCIA  

 
 


