SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2016
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL, por intermédio da Comissão Especial de Licitação (CEL), designada pela
Portaria nº 004/2015/CD, torna pública a realização de licitação, na modalidade
CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, para a contratação de empresa para a construção do Centro de Excelência em
Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Bovinocultura de Corte em Campo
Grande/MS, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, publicado
no DOU de 16/09/1998, com suas alterações, bem como pelas disposições deste edital e de
seus anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
"DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA”
LOCAL: SEDE do SENAR – Sala Afábio Lopes Cançado Sobrinho
Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira - Campo Grande – MS
CEP: 79.040-902
DATA: 09/03/2016
HORÁRIO: 9:00
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. A íntegra desde Edital e seus Anexos (Item 19) poderão ser retirados gratuitamente, no
formato digital, de segunda a sexta feira, durante o horário comercial, nos endereços abaixo
indicados:
- Sede do SENAR/ADM.REGIONAL DO SENAR/AR-MS
Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira - Campo Grande – MS
(67) 3326-6999
- Sede do SENAR/ADM.CENTRAL
SGAN 601 módulo K Ed. Antônio Ernesto de Salvo – Brasília – DF
Telefone: (61) 2109.1300
1.2. Na Sede do SENAR/ADM. REGIONAL DO SENAR/AR-MS serão realizados os
procedimentos presenciais relativos a esta Concorrência, com respeito a:
1.2.1. recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;

1.2.2. abertura dos envelopes “Documentação”;
1.2.3. devolução dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;
1.2.4. abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.
1.3. A critério da Comissão Especial de Licitação, todas as decisões referentes a esta
Concorrência poderão ser divulgadas conforme a seguir:
a) Nas reuniões públicas;
b) no site do Senar : http://www.senar.org.br/biblioteca/licitacoes;
c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da
comunicação pelas licitantes.
1.4. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros
assuntos relacionados a esta licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no
preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentação” e “Proposta”.
1.5. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de notas
no site do Senar, no endereço http://www.senar.org.br/biblioteca/licitacoes, cabendo aos
interessados acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão Especial
de Licitação.
1.6. A participação na licitação obriga a aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital, seus anexos e instruções, bem como a observância dos Regulamentos e das
Normas Técnicas pertinentes.
2. DO OBJETO
2.1. A licitação se destina à contratação de empresa especializada de engenharia para a
execução física do conjunto de todas as obras de infraestrutura, obras civis, serviços
diversos e sistemas de instalações destinados à Implantação Física / Construção do Centro
de Excelência em Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Bovinocultura de
Corte / SENAR - MS, em um lote, gleba de terreno rural, com área de superfície de
37.989,00 m² (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove metros quadrados), situado à
Avenida Rádio Maia, nº 830, Fazenda da Embrapa Gado de Corte, Zona Rural, CEP:
79106-550, Campo Grande/MS, tendo o conjunto edificado do centro uma área construída /
útil total de 2.152,55 m²(dois mil cento e cinquenta e dois vírgula cinquenta e cinco metros

quadrados) e uma área coberta (incluindo beirais, marquises e circulações centrais) de
3.208,82 m² (três mil, duzentos e oito vírgula oitenta e dois metros
quadrados),compreendendo os Blocos A (Direção e Gestão Administrativa), B (Gestão
Técnica e Pedagógica), C (Atividades Didáticas / Aulas Teóricas), D (Conforto e
Convivência), E (Laboratórios Didáticos), F (Apoio Pedagógico, Pesquisa, NIT), G (Apoio,
Suporte e Serviços Gerais), Pórtico Guarita, Pátios e Estacionamentos e demais elementos
edificados de infraestrutura e de apoio, de acordo com projetos e anexos executivos
disponibilizados.
2.2. A construção de todos os elementos físicos, instalações, sistemas e complementos das
obras e serviços previstos e exigidos deverão ser rigorosamente executados, conduzidos e
geridos de acordo com este edital e anexos.

2.3. O valor estimado do contrato é de R$ 7.034.723,19 (sete milhões, trinta e quatro mil,
setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos), conforme Planilha Orçamentária
Básica elaborada pelo Senar/Administração Central, já incluídos os encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos, tendo sido este valor apurado em orçamento elaborado com base
em valores do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil, e referenciado por valores praticados no mercado, aplicando-se um BDI (Bonificações
e Despesas Indiretas) de 22,50% (vinte e dois virgula cinquenta por cento) para obra civil e
de 12% (doze por cento) para equipamentos.
2.4. As obras e serviços, objeto da licitação, serão executadas no local da
implantação/construção indicado no item 2.1 deste edital, conforme Planta de Situação e
Planta de Locação do Empreendimento/Projeto Executivo de Arquitetura. Coordenadas
geográficas: 20º 26’ 50’’ Sul | 54º 43’ 07’’ Oeste.
2.5. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada globalmente a
uma única empresa, depois de atendidas as condições desta licitação.
2.6. É facultada a subcontratação parcial das obras e serviços contratados, condicionadas,
obrigatoriamente, à autorização prévia e expressa do Senar e à demonstração da
qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados.
2.7. É de inteira responsabilidade da contratada a supervisão e coordenação das atividades
da subcontratada, fazendo cumprir as obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
2.8. Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do procedimento
licitatório.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas que comprovarem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos neste edital e cujo objeto social, expresso no estatuto ou
contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível com
o objeto desta Concorrência.
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
3.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2. Empresas que estejam em processo de cisão, fusão, incorporação, falência ou
recuperação judicial;
3.2.3. Empresas estrangeiras;
3.2.4. Empresas declaradas impedidas de licitar ou contratar com o Senar, durante o prazo
de duração da suspensão aplicada;
3.2.5. Empresas cujo administrador, proprietário ou sócio com poderes de direção seja
dirigente ou empregado do Senar;
3.2.6. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação;
3.2.7. Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
3.2.8. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A licitante poderá ser representada na licitação por 1 (um) único preposto investido de
poderes, mediante contrato, procuração ou declaração da licitante, para falar em seu nome
durante as reuniões de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à
proposta.
4.2. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representante de licitante devem
ser apresentados, em originais e com firma reconhecida, à Comissão Especial de Licitação
até o ato de início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes, ou quando esta o
exigir.
4.3. Os documentos de credenciamento do representante legal da licitante deverão ser
apresentado em separado, fora dos envelopes e ficarão retidos pela Comissão Especial de
Licitação;
4.4. Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
4.5. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou
desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome;
4.6. A licitante poderá, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos hábeis para
credenciamento, substituir seu representante na licitação.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
5.1. Os documentos e a proposta necessários para a participação neste certame deverão
ser entregues à Comissão Especial de Licitação pelo representante legal da licitante na
data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital em envelopes distintos, fechados,
lacrados e rubricados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razão ou denominação social e do CNPJ, a designação de seu
conteúdo conforme abaixo especificado:

CONCORRÊNCIA Nº 04/2016
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
Razão Social:
CNPJ:

CONCORRÊNCIA Nº 04/2016
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
Razão Social:
CNPJ:

5.2. Não serão aceitos pela Comissão Especial de Licitação, em hipótese alguma,
documentação de habilitação e propostas de preços encaminhados por fax ou e-mail.
5.3. Uma vez entregues os envelopes e iniciada a abertura dos mesmos, não será admitida
juntada de outros documentos, nem quaisquer ressalvas, retificações ou emendas, que
possam influenciar no resultado final da licitação, ressalvadas aquelas destinadas a sanar
apenas erros materiais, depois de analisadas pela Comissão Especial de Licitação;
5.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a identificação estabelecida acima e serão
desclassificadas as propostas que desobedecerem as condições deste Edital e que
apresentarem rasuras ou falhas que impossibilitem a compreensão;
5.5. É facultado à Comissão Especial de Licitação, nos casos de documentos que possam
ser adquiridos pela internet, independentemente do seu fornecimento no envelope de
habilitação, a consulta aos portais oficiais de órgãos emissores correspondentes.
. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
6.1. Da Habilitação Jurídica
6.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, todos em vigor, devidamente registrado e
acompanhado de suas respectivas alterações consolidadas, se houver, em se tratando de
sociedades empresariais. No caso de sociedades por ações, deverão ainda constar os
documentos de eleição de seus atuais administradores.
6.2. Da Regularidade Fiscal
6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado;
6.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
6.3. Da Qualificação Econômico-Financeira
6.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade.
6.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou
de outro indicador que o venha substituir.

6.3.2.1. Serão considerados como aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
6.3.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
6.3.2.1.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
6.3.2.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
6.3.3. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
6.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual
a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
- Liquidez Geral (LG) = ----------------------------------------------------------------- ≥ 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
- Solvência Geral (SG) = --------------------------------------------------------------- ≥ 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
- Liquidez Corrente (LC) = ----------------------------- ≥ 1
Passivo Circulante
6.3.4.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado
ao balanço;
6.3.4.2. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão Especial de Licitação reservase o direito de efetuar os cálculos;
6.3.4.3. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

6.3.4.4. A Memória de Cálculo dos índices acima relacionados será elaborada por contador
devidamente inscrito no Conselho Regional de contabilidade, tendo por fonte os elementos
extraídos do último Balanço Patrimonial da empresa;
6.3.3. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.3.4. Comprovação de Patrimônio Líquido não inferior a 10% do valor estimado da
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da
proposta, por meio do balanço patrimonial, na forma da lei, admitida a atualização através
de índices oficiais;
6.4. Qualificação e Capacidade Técnico-Operacional
6.4.1. Prova de inscrição ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente, que
comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;
6.4.2. Atestado ou declaração de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou
CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove que a
licitante tenha executado serviços semelhantes aos do objeto deste Edital, assim
considerados os que apresentarem as seguintes características e quantidades mínimas:
Natureza das Obras/Serviços

Unidade

Quantidade

1. Execução de Estrutura Metálica

Kg

40.000,00

2. Serviços de Terraplenagem e Corte Mecanizado

m²

5.000,00

3. Execução de Estacas Escavadas/Fundações

m

350,00

4. Execução de Concreto Armado Fundações/Estruturas

m³

200,00

5. Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de 14 cm

m²

580,00

6. Cobertura em Estrutura Metálica/Telhas Termoacústicas

m²

1.600,00

7. Execução de Revestimentos Cerâmicos (pisos e paredes)

m²

800,00

8. Execução de Piso Marmorizado Polido

m²

700,00

9. Execução de Pintura Látex ou Acrílica (paredes / forros)

m²

1.200,00

10. Execução de Serviços de Impermeabilização

m²

1.000,00

11. Instalações Elétricas em Baixa Tensão – 127/220V*

m² /obra

1.000,00

12. Instalações Hidráulicas*

m² /obra

1.000,00

13. Instalações Sanitárias*

m² /obra

1.000,00

14. Instalação de Rede de Cabeamento Estruturado

Pt

120

15. Instalação de Transformador Trifásico

kVA

150

16. Instalação de Grupo Gerador / Diesel

kVA

150

17. Instalação e Montagem de Esquadrias Metálicas

m²

230,00

18. Instalação de Sistemas de Refrigeração / Splits*

m² /obra

500,00

19. Execução de Instalações Eletromecânicas e Utilidades*

m² /obra

500,00

*Os quantitativos dos itens 11, 12, 13, 18 e 19 se referem às áreas construídas de obras
executadas.

6.4.2.1. A execução dos serviços acima discriminados deverá ser comprovada por meio de
Atestados de Capacidade Técnica, com firma reconhecida e reconhecidos pelo CREA ou
CAU, juntamente com originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico CAT's, emitidas oficialmente pelo CREA ou CAU e que correspondam ao declarado nos
atestados e estejam em nome de profissionais com comprovado vínculo técnico com a
licitante.
6.4.3. Comprovação de possuir vínculo profissional, na data de abertura das propostas,
com pelo menos um engenheiro civil, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico,
todos detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados da respectiva certidão
de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho.
6.4.3.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho;
de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional; da ficha de registro do
empregado ou de registro ou inscrição da empresa no CREA da região correspondente, em
que conste o nome do profissional como responsável técnico.
6.4.3.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitados.
6.4.4. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços objeto da licitação. O nome
do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante;
6.4.4.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação de habilitação e
de capacidade técnica, deverão ser disponibilizados para participar diretamente da
execução das obras e acompanhar a realização de todas as etapas de serviços inerentes às
suas especializações e responsabilidades técnicas, admitindo-se sua substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo
Senar.
6.4.5. Declaração formal de que terá, no ato de assinatura do contrato, disponibilidade de
máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada adequada e suficiente para a
execução do objeto, conforme modelo anexo.
6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.5.1. 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 conter os documentos previstos neste item, que deverão estar devidamente
atualizados ao serem apresentados pela licitante;
6.5.2. A habilitação das licitantes fica condicionada à validade dos documentos
apresentados no ato de abertura do certame, podendo a Comissão Especial de Licitação
efetuar as consultas que julgar adequadas sempre que houver dúvidas sobre a
legitimidade/autenticidade dos documentos e, para esse fim, se necessário, suspender a
sessão, designando-a no ato para outra data e horário, ficando ciente da nova data as
licitantes presentes, sendo desnecessária, neste caso, a divulgação ulterior da nova data
por qualquer outro meio;

6.5.3. A Comissão Especial de Licitação poderá, a seu critério, relevar omissões puramente
formais nos documentos e propostas apresentadas pelas 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 nos envelopes
no ato de abertura;
6.5.4. As certidões valerão pelo prazo nelas estabelecido e, inexistindo esse prazo, reputarse-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua emissão.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)
7.1. A Proposta de Preços, apresentada no envelope nº 02, deverá estar acompanhada dos
seguintes documentos, todos assinados por profissional habilitado e identificado, nos
modelos anexos deste edital:
7.1.1. Proposta Financeira;
7.1.2. Declaração de que recebeu e conhece toda a documentação técnica constante do
Projeto Básico, suficiente e necessária à perfeita e completa compreensão do objeto a ser
contratado e executado;
7.1.3. Planilha Básica Orçamentária para Execução de Obras integralmente preenchida com
clareza e sem rasuras. Deverá ser apresentada em cópia impressa e arquivo digital em
Excel;
7.1.4. Planilhas com Composição Unitária de Preços para todos os itens e subitens.
Deverão ser apresentadas em cópias impressas e arquivo digital em Excel;
7.1.5. Cronograma Físico e Financeiro Básico para Execução de Obras;
7.1.6. Planilha de Composição de BDI – Bonificações e Despesas Indiretas;
7.1.7. Identificação e Comprovante de Registro do(s) profissional(ais) responsável(eis)
técnico(s) da licitante, no Conselho de Classe Profissional competente;
7.1.8. Declaração de disponibilidade de máquinas, equipamentos e equipe técnica
especializada, adequada e suficiente para a execução do objeto licitado;
7.1.9. Declaração de Vistoria do local das obras;
7.1.10. Declaração de Dispensa de Vistoria ao local das obras.
7.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo anexo, observado o
que segue:
7.2.1. Emitida em papel timbrado e por computador, limitada ao objeto desta Concorrência,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricada;
7.2.2. Fazer referência ao número desta Concorrência e conter a razão social do licitante, o
CNPJ, número de telefone e de fac-símile e, se houver, correio eletrônico e o respectivo
endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e conta corrente, para
efeito de pagamento;
7.2.3. Valor global proposto em moeda nacional/real, expressa em numeral e por extenso,
limitado ao valor básico apurado pelo Senar;
7.2.4. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

7.2.5. Prazo de execução das obras e serviços, não superior a 240 (duzentos e quarenta)
dias contados a partir da emissão da primeira ordem/solicitação de serviço;
7.2.6. Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela
licitante.
7.3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA DE PREÇOS
7.3.1 A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no item
anterior acarretará a desclassificação da licitante;
7.3.2. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos
os projetos fornecidos para execução das obras e serviços;
7.3.3. No caso de identificação de eventuais falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem
como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, a licitante deverá
formular, por escrito, comunicação ou questionamento à Comissão Especial de Licitação,
observado o prazo estabelecido para a impugnação do edital;
7.3.4. Eventuais indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos e anexos
técnicos fornecidos, não havendo a manifestação da licitante na forma estabelecida no item
anterior deste Edital, não poderão constituir fundamento para a licitante pleitear ou cobrar
quaisquer vantagens ou acréscimos na Planilha Orçamentária originalmente proposta;
7.3.5. Antes de apresentar sua proposta a licitante deverá analisar todos os documentos do
edital efetuando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos,
de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de preços;
7.3.6. A licitante deverá incluir no valor global da sua proposta as complementações e
acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita e
completa execução das obras e serviços licitados;
7.3.7. Os preços unitários propostos pela licitante poderão sofrer variações máximas de 20%
(vinte por cento), para mais ou para menos em relação aos preços unitários estimados na
Planilha Básica do Senar, desde que o valor global da proposta e o de cada uma das etapas
previstas no cronograma físico-financeiro não ultrapassem os valores de referência
estabelecidos neste Edital e seus anexos;
7.3.8. A falta de data e rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse
fim, sendo desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência;
7.3.9. A falta do CNPJ e do endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados para habilitação da licitante.
7.3.10. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com
relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação.
7.3.11. Serão corrigidos pela Comissão Especial de Licitação quaisquer erros aritméticos,
bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item,
sendo que prevalecerá sempre o primeiro;

7.3.12. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
8. DA VISTORIA
8.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em companhia de
empregado da Administração Regional do Senar no Mato Grosso do Sul, até o segundo dia
útil anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”,
com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horário, pelo telefone (67)3320-9736, das 10 às 17 horas.
8.2. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, a licitante não poderá alegar o
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência.
8.3. A licitante deverá apresentar a Declaração mencionada no item 7 deste edital,
observada a sua opção ou não pela realização da vistoria;
9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
9.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global
da proposta, conforme documentos exigidos neste edital;
9.2. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital são meramente
estimativos, não acarretando ao Senar qualquer obrigação quanto à sua execução ou
pagamento;
9.3. A licitante deverá utilizar como base os preços praticados no momento da elaboração
das propostas. A data da apresentação das propostas servirá como data-base para reajuste,
observado o disposto no contrato, cuja minuta é anexa deste Edital;
9.4. As composições de preços unitários elaboradas pelo Senar são meros instrumentos
para elaboração do orçamento, não se prestando a embasar qualquer pleito de alteração de
valores contratados;
9.5. Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do
serviço, de acordo com as especificações técnicas;
9.6. Os preços cotados deverão incluir todos os encargos sociais e trabalhistas,
equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas e demais despesas necessárias para a
realização dos serviços;
9.7. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão estar
especificados em item específico do BDI, conforme planilha anexa deste edital;
9.8. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;
9.9. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pelo Senar, ou
b) valor orçado pelo Senar.

9.10. Serão considerados excessivos os preços propostos quando o valor global ou a
planilha de preços unitários apresentarem valores que ultrapassam de forma significativa o
valor do preço médio de mercado, obtido por meio da média de preços consultados.
9.11. Para fins de julgamento a Comissão Especial de Licitação desclassificará as propostas
que apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços inexequíveis,
ou seja, aqueles que não demonstrarem sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com os praticados no mercado e com a execução das obras e serviços.
9.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.
9.13. Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
10. DO PROCEDIMENTO
10.1 O representante legal da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar os
envelopes “Documentação (1)” e “Proposta (2)”, impreterivelmente, até o dia, horário e local
fixados no preâmbulo deste edital.
10.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto
como ouvinte.
10.3. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.
10.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação (1)” e “Proposta (2)”, não
serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o expressamente disposto neste edital.
10.5. Na primeira sessão, na presença dos interessados, os envelopes contendo os
documentos relativos à habilitação serão abertos pela Comissão Especial de Licitação, que
fará a conferência e dará vista da documentação, que deverá ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.
10.6. Abertos os envelopes “Documentação (1)”, a Comissão Especial de Licitação, a seu
juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião,
divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos últimos os
envelopes “Proposta (2)”, devidamente fechados, desde que não tenha havido recurso, ou
após sua denegação.
10.7. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos
envelopes “Documentação (1)”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
nesta licitação ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.

10.8. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas, a Comissão Especial de Licitação decidirá sobre a
habilitação de cada licitante.
10.9. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela
Comissão Especial de Licitação e que conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada
previamente, ou mediante divulgação de aviso no site do Senar.
10.9.1. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, as licitantes serão
convocadas, por meio de correio eletrônico e aviso no site do Senar, para comparecer em
nova data e horário estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos
envelopes “Proposta (2)”, que ficarão sob a guarda da Comissão Especial de Licitação,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das
licitantes presentes.
10.10. Após a abertura dos envelopes “Documentação (1)”, os demais, contendo a
“Proposta (2)”, serão abertos:
a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso; ou
b) depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de
recurso; ou
c) depois de divulgado o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
10.10.1. A abertura dos envelopes “Documentação (1)” e “Proposta (2)” será realizada em
sessões públicas, das quais se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
10.10.2. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação deverá ser
feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes.
10.10.3. Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros
da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à
sessão.
10.11. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
10.11.1. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
10.11.2. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à
disposição destas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da
licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado
da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Especial de Licitação.
10.12. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente das propostas.

11. DOS RECURSOS
11.1. A licitante poderá apresentar recurso ao Secretário Executivo do Senar, através da
Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do
ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas,
anulação ou revogação desta licitação.
11.1.1. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão apresentar
contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.2. Findo o período previsto no item anterior, havendo ou não contrarrazões, a Comissão
Especial de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão
ou submetê-lo, devidamente informado, ao Secretário Executivo do Senar, que terá o prazo
de 10 (dez) dias úteis para julgá-lo, contados da data final do prazo para a apresentação de
contrarrazões.
11.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
11.4. Somente serão recebidos recursos e contrarrazões elaborados em papel timbrado da
empresa licitante e assinados pelo seu representante legal, protocolados através de fax ou
de correio eletrônico (email).
11.4.1. Os recursos e contrarrazões protocolados por meio de correio eletrônico deverão ser
digitalizados e enviados exclusivamente no endereço cel@senar.org.br.
11.4.2. Os recursos e contrarrazões protocolados através de fax deverão ser enviados,
nados pelo representante legal da empresa licitante, exclusivamente para (61) 2109.1324,
até as 18 horas do último dia do prazo estabelecido neste edital para a interposição e
apresentação dessas petições.
11.5. Os recursos terão efeito suspensivo e, havendo provimento, invalidarão apenas os
atos insuscetíveis de aproveitamento.
12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
12.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentação”
e “Proposta”, devendo a Comissão Especial de Licitação, julgar e responder à impugnação
em até 03 (três) dias úteis.
12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
12.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar da
licitação.
12.4. Somente serão recebidas impugnações elaboradas em papel timbrado da empresa
licitante e assinadas pelo seu representante legal, protocoladas através de fax ou de correio
eletrônico (email) até as 18 horas do último dia do prazo estabelecido neste edital.
12.4.1. As impugnações protocoladas por meio de correio eletrônico deverão ser
digitalizadas e enviadas exclusivamente no endereço cel@senar.org.br

12.4.2. As impugnações protocoladas através de fax deverão ser enviadas exclusivamente
para o número (61) 2109.1324.
12.4.3. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de
Licitação, no endereço eletrônico cel@senar.org.br
13. DOS PRAZOS
13.1. O prazo previsto para a execução das obras e serviços é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contado a partir da emissão da ordem de serviço;
13.2. O início dos serviços está condicionado à apresentação da respectiva ART - Anotação
de Responsabilidade Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica dos
serviços objeto desta licitação. A apresentação da ART/RRT deve ser feita em até 10 (dez)
dias úteis após a emissão da ordem de serviço, podendo ser aplicada multa em caso de
atraso não justificado;
13.3. A abertura do Diário de Obra deve ser realizada em até 10 (dez) dias úteis após a
emissão da ordem de serviço, podendo ser aplicada multa em caso de descumprimento
dessa providência, por motivo não justificado;
13.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado à fiscalização da obra, mediante comunicação que liste os
serviços a serem executados, enviada com uma antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da fiscalização;

13.5. Os cronogramas apresentados como anexos ao edital deverão servir como referência
para as licitantes elaborarem suas Propostas.
13.6. O cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela
fiscalização dentro do prazo de execução contratualmente estipulado servirá como base
para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível
de sanções, conforme item específico do edital;
13.7. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela
autoridade competente;
13.8. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preâmbulo deste edital para o recebimento dos envelopes “Documentação”
e “Proposta”.
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. Para assinatura do contrato a vencedora da licitação deverá apresentar comprovante
de formalização de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao
contrato, realizada em caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária.
14.2. No caso de a licitante optar pela fiança bancária, a cobertura deverá compreender todo
o período contratual até o recebimento definitivo da obra.
14.3. Se, por qualquer razão, durante a execução for necessária a prorrogação do prazo de
vigência ou acréscimo de valor do contrato, a contratada deverá providenciar e comprovar a
adequação da garantia ofertada.

14.4. A garantia, ou seu saldo se for o caso, será devolvida à Contratada após o
cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas.
15. DO CONTRATO
15.1. O contrato referente à execução das obras e serviços objeto desta licitação será
formalizado entre a licitante vencedora e a Administração Central do Senar, representado
pelo Presidente do Conselho Deliberativo e conterá, necessariamente, as condições já
especificadas neste instrumento convocatório.
15.2. O Senar, através da Administração Regional do Mato Grosso do Sul, convocará o
adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do Senar.
15.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração Central do Senar.
15.4. É facultado ao Senar, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo
e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta licitação.
15.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Senar, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades estabelecidas no
Regulamento de Licitações e Contratos do Senar.
15.6.1. O disposto neste item não se aplica aos licitantes remanescentes convocados, que
não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário.
16. DOS PAGAMENTOS E DAS MEDIÇÕES
16.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, de acordo com as planilhas de
medições e instalação dos serviços, com base nos preços unitários apresentados na proposta
financeira e mediante a apresentação de Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pela
fiscalização do Senar, da qual não constem erros, rasuras e omissões.
16.2. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente a ser
indicada pela Contratada, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do atesto e liberação da Nota
Fiscal/Fatura pela fiscalização do Senar, mediante a apresentação de:
16.2.1. Comprovante de recolhimento dos encargos devidos à Previdência Social;
16.2.2 Comprovante de recolhimento do FGTS;
16.2.3. Comprovante de matrícula da Obra no INSS (CEI);
16.2.4. Apresentação de ART.
16.3. O Senar não efetuará pagamento de serviços desnecessários para a execução das
obras e daqueles que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização.
16.4. As notas fiscais e faturas que contenham erros, rasuras ou omissões serão devolvidas à
Contratada para as correções necessárias e, nesse caso, o prazo para o pagamento voltará a
contar da data da apresentação do documento escoimado das impropriedades apontadas.

16.5. A última parcela de pagamento somente será efetuada após o recebimento definitivo da
obra pela fiscalização do Senar.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS
17.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e
as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da
planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a fiscalização.
17.2. Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os
de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em
escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a fiscalização.
17.3. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações constantes dos
anexos deste edital, serão resolvidas pela fiscalização.
17.4. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos
serviços constantes das Especificações Técnicas.
17.5. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem prévia concordância do Senar.
17.5.1. Qualquer necessidade de modificação nos projetos executivos fornecidos pelo Senar
deve ser previamente aprovada pela fiscalização e as alterações de projeto aprovadas
devem ser devidamente registradas, à medida em que forem sendo executadas.
17.6. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do recebimento provisório da obra, o "as
built" dos serviços executados em arquivos eletrônicos nos formatos DWG e PDF, além de 2
cópias em papel, devidamente assinadas pelo responsável técnico da CONTRATADA.
17.6.1. Todos os projetos “as built” devem ser acompanhados da ART (Anotação de
Reponsabilidade Técnica) do profissional responsável por sua elaboração. O número da
referida ART deve constar nas pranchas do projeto.
17.7 O licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, sujeito à aceitação do Senar,
para representá-lo durante a execução do contrato.
17.8. Quanto à licitação, o Senar:
17.8.1. deverá anulá-la, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que gere obrigação de
indenizar;
17.8.2. poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao seu
interesse;
17.8.3. poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”,
por sua conveniência exclusiva.
17.9. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Especial de Licitação,
observado o Regulamento de Licitações e Contratos do Senar.
18. DO FORO

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso do Sul – Comarca de Campo Grande - MS, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
19. DOS ANEXOS
São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
Anexo I-A- Modelo de Proposta de Preço;
Anexo II-A- Modelo de Planilha Orçamentária Básica (arquivo digital em formato xls);
Anexo III-A- Modelo de Planilha de Composição de BDI;
Anexo IV-A- Modelo de Planilha de Custos Unitários;
Anexo V-A- Modelo de Cronograma físico-financeiro (arquivo digital em formato xls);
Anexo VI-A- Modelo de Declaração de Disponibilidade de Máquinas, Equipamentos e Equipe
Técnica;
Anexo VII-A- Modelo de Declaração de Vistoria ao local das obras;
Anexo VIII-A – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria ao local das obras;
Anexo IX-A – Modelo de Declaração de Recebimento dos documentos necessários para o
cumprimento do objeto;
Anexo X-A– Modelo de Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos;
Anexo XI-A- Modelo de Declaração de Contratação Futura de Profissional RT;
Anexo XII-A- Modelo de Declaração de dados do Responsável Técnico;
Anexo XIII-A- Minuta do Contrato;
Anexo I-B- Projeto Básico (síntese) - 1 arquivo digital em formato PDF;
Anexo II-B- Projeto de Arquitetura – 82 pranchas em formato DWG;
Anexo III-B- Projeto de Terraplenagem/Movimento de Terra, Drenagem e Pavimentação - 11
pranchas em formato DWG;
Anexo IV-B- Projeto de Fundações - 07 pranchas em formato DWG;
Anexo V-B- Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão em 127/220V;
Anexo VI-B- Projeto de Instalações de Fontes de Energias-- 04 pranchas em formato DWG;
Anexo VII-B- Projeto de Instalações Hidrossanitárias - 11 pranchas em formato DWG;
Anexo VIII-B- Projeto de Telecomunicações e de Rede Estruturada de Dados e Voz - 10
pranchas em formato DWG;
Anexo IX-B- Projeto de Instalações de Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica - 06
pranchas em formato DWG;

Anexo X-B- Projeto de Sistema de Prevenção e Combate ao Incêndio e Proteção Contra
Descargas Atmosféricas – SPDA - 03 pranchas em formato DWG;
Anexo XI-B- Projeto de Rede de Utilidades - 01 prancha em formato DWG;
Anexo XII-B- Projeto Estrutural - 39 pranchas em formato DWG;
Anexo XIII-B- Laudo Técnico de Sondagem/Geomecânica do Terreno - 10 arquivos em
formato PDF;
Anexo XIV-B- Caderno de Encargos / Memoriais Descritivos / Especificações – 1 arquivo
digital em formato PDF;
Anexo XV-B- Planilha de Orçamento Base SENAR – 1 arquivo digital em formato PDF;
Anexo XVI-B- Cronograma Físico-Financeiro Base SENAR – 1 arquivo digital em formato
PDF
19.1.1. Todos os documentos exigidos devem ser emitidos em papel timbrado da empresa
que os expedirem.

ANEXO I-A
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Central
Ref.: Concorrência n.º 04/2016
Abertura dos envelopes:
Data e Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada
nos documentos anexos, para execução da obra de que trata a Concorrência nº 04/2016,
conforme especificações constantes do edital e anexos. Os prazos por nós indicados são os
que se seguem:
1- prazo de validade da proposta: ------------------ dias;
2- prazo de execução dos serviços: --------------- meses;
3- prazo para início da obra: ------------------------- dias;
4- prazo de garantia dos serviços: ----------------- anos.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários
constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ------------------------(---------). Os dados da nossa empresa são:
1- Razão Social:
2- CNPJ n.º e Inscrição Estadual n.º:
3- Endereço e CEP:
4- Cidade e Estado:
5- Fone e Fax (se houver):
6- E-mail:
Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico-Financeiro da obra.
Declaramos que na proposta estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais mão-deobra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,
encargos da legislação social trabalhista, providenciaria, da infortunística do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes
de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Senar.
Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.
Local e data. __________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal
Observação: emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO II-A
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO DIGITAL NO FORMATO XLS

ANEXO III-A
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
* Deverão ser apresentadas duas composições de BDI: Uma para BDI de
Obra Civil e outra para BDI de equipamento

COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPONENTE
DESPESAS INDIRETAS

A
1
2
3
4

INCIDÊNCIA

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras

SUBTOTAL "A"
B

TRIBUTOS
1 COFINS - Contribuição financiamento seguridade social
2 PIS - Programa de Integração Social
3 ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza
SUBTOTAL "B"

C

x,xx%
x,xx%
x,xx%
x,xx%
x,xx%

x,xx%
x,xx%
x,xx%
x,xx%

BONIFICAÇÃO
1 Lucro

x,xx%
SUBTOTAL "C"
BDI

FÓRMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI

x,xx%
x,xx%

AC

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S

Taxa representativa de Seguros

R

Taxa representativa de Riscos

G

Taxa representativa de Garantias

DF

Taxa representativa das Despesas Financeiras

L

Taxa representativa do Lucro

I

Taxa representativa da incidência de Impostos
Taxa representativa da incidência de impostos é aplicada sobre o preço de venda
da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o
custo.

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: relatório do Acórdão nº 2.369/2011-TCU/ Plenário

ANEXO IV-A
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
XXXXX

CONCRETO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

COEFICIENTE

PREÇO

TOTAL

MÃO-DE-OBRA
xxxx

xxxx

xxxx

6115

SERVENTE

xxxx

TOTAL MAO DE OBRA:

xxxx

SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

TOTAL SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

xxxx
SUBTOTAL:

R$

ENCARGOS (xxxx % ):

R$

TOTAL:

R$

ANEXO V-A
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO DIGITAL NO FORMATO XLS

ANEXO VI-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E
PESSOAL

DECLARAÇÃO

Declaramos:
1- dispor dos equipamentos, máquinas e equipe técnica necessários à
execução das obras.
2- que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que
forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a
fiscalização do Senar.
3- que na execução dos serviços observaremos rigorosamente as
especificações das normas técnicas brasileiras, bem como as recomendações e instruções
da fiscalização do Senar, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante

ANEXO VII-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO

---------------------------(empresa), inscrita no CNPJ nº---------------------------,
por intermédio de seu representante legal, ----------------------------, portador(a) da Carteira de
Identidade nº------------- e do CPF nº -----------, DECLARA que realizou a visita no local da
realização das obras e serviços objeto da Concorrência nº 04/2016, acompanhado de
empregado indicado pelo Senar e que, lá estando, procedeu à minuciosa vistoria técnica
que lhe forneceu todas as informações relativas à área de implantação necessárias para a
perfeita execução do objeto pactuado.
Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO VIII-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO

---------------------------(empresa), inscrita no CNPJ nº---------------------------,
por intermédio de seu representante legal, ----------------------------, portador(a) da Carteira de
Identidade nº------------- e do CPF nº -----------, DECLARA que não fez uso da faculdade que
lhe fora concedida pelo Senar, dispensando a realização da vistoria técnica no local da
realização das obras e serviços objeto da Concorrência nº 04/2016.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO IX-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS DA
LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO

Declaramos que recebemos e conhecemos todo o conteúdo de todos os
documentos relativos à da Concorrência nº 04/2016, anexos do edital, necessários e
suficientes para a perfeita execução do objeto da licitação.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO X-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES
IRREGULARMENTE

DECLARAÇÃO

---------------------------(empresa), inscrita no CNPJ nº---------------------------,
por intermédio de seu representante legal, ----------------------------, portador(a) da Carteira de
Identidade nº------------- e do CPF nº -----------, DECLARA, para fins do disposto em lei que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º
da Constituição Federal.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO XI-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

DECLARAÇÃO

Declaramos:
1- em atendimento ao previsto no edital da Concorrência nº 04/2016, que
em nosso quadro de pessoal não há, neste momento, profissional capacitado para
responder como Responsável Técnico pelas obras e serviços objeto da licitação.
2- que o engenheiro --------------------------------, CPF nº ------------------------- e
inscrito(a) no CREA/----- sob o nº ------------------ será contratado quando da assinatura do
contrato decorrente desta licitação para compor nossos quadros e responder como
Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em
apreço e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs.
336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de
07.12.77.
3- que o profissional acima nominado expressou sua concordância com a
contratação.
4- que estamos cientes de que a não comprovação dessa manifestação do
profissional indicado impossibilita a assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXO XII-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital da Concorrência nº
04/2016, que ---------------------------------------------, CPF nº ------------------------- e inscrito(a) no
CREA/----- sob o nº ------------------ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico
para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço e declaramos
ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 336 de 27/10/89,
1.010, de 22/08/2005, 1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia e Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

Observação:
Emitir em papel que identifique o licitante.

ANEXOXIII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ------------- QUE ENTRE SI
CELEBRAM O SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM
RURAL–
SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E -----------------------------PARA A CONSTRUÇÃO DE
CENTRO
DE
EXCELÊNCIA
EM
BOVINOCULTURA DE GADO DE CORTE EM
CAMPO GRANDE/MS.
Processo nº -------------

Pelo presente instrumento particular de contrato, o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, com seu
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 566, de 10/06/92, sediado no SGAN 601, Módulo K,
Edifício Antônio Ernesto de Salvo, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº
37.138.245/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Presidente do Conselho Deliberativo, João Martins da Silva Junior, CI nº 00.413.001-49/
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 002.114.945-34, com poderes conferidos pela Portaria n°
023/CNA/2014, de 31/12/14 e (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o
nº_______________, com sede (inserir endereço completo), representada pelo seu
(inserir cargo), (inserir nome completo), RG nº_________, CPF/MF nº ___________, de
acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (procuração/contrato
social/estatuto social), doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e
acordado o presente contrato, com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratos
do Senar e vinculado ao edital e anexos da Concorrência nº 04/2016, bem como à proposta
da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a construção do Centro de Excelência em Educação
Profissional e Assistência Técnica Rural em Bovinocultura de Corte do Senar no Mato
Grosso do Sul.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃ DA OBRA
O Centro de Excelência, objeto deste contrato será construído em um lote, gleba de terreno
rural, com área de superfície de 3.798,90 m² (três mil, setecentos e noventa e oito vírgula
noventa metros quadrados), situado à Avenida Rádio Maia, nº 830, Fazenda da Embrapa
Gado de Corte, Zona Rural, Campo Grande/MS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DA OBRA
3.1. O Centro de Excelência, objeto deste contrato terá uma área útil construída total de
1.959,78 m²(mil, novecentos e cinquenta e nove vírgula setenta e oito metros quadrados) e
uma área coberta (incluindo beirais, marquises e circulações centrais) de 3.113,06m² (três
mil, cento e treze vírgula zero seis metros quadrados), compreendendo os Blocos A, B, C,
D, E, F e G, pórtico guarita, pátios e estacionamentos e demais elementos edificados de
infraestrutura e de apoio, e todos os elementos físicos, instalações, sistemas e
complementos de acordo com projetos e anexos executivos disponibilizados e em estrita
conformidade com os elementos técnicos, legais e normativos do edital Concorrência nº
001/15 e anexos.
3.2. Compõem as obras objeto deste contrato os seguintes itens básicos:
Serviços preliminares
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Paredes e painéis
Esquadrias
Cobertura
Impermeabilização
Revestimentos
Pavimentação
Rodapés e peitoris
Pintura
Instalações elétricas
Instalações de rede de cabeamento estruturado
Instalações elétricas de extinção de incêndio
Instalações de sonorização
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias / drenagem de águas pluviais
Louças e metais sanitários
Instalações de energias renováveis
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)
Proteção contra incêndio e pânico - extintores
Serviços em áreas externas
Instalações eletromecânicas e utilidades
Serviços Diversos
Serviços Finais
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES
4.1. São obrigações do CONTRATANTE:
a) expedir a Ordem de Serviço;
b) solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos
serviços não aprovados pela fiscalização;
c) fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos
serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;

d) fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação técnica necessária ao
desenvolvimento dos trabalhos objeto da contratação;
e) fornecer área adequada para implantação do canteiro de obras da CONTRATADA na
área do terreno destinado à implantação das obras, garantindo o livre acesso de pessoal,
equipamentos e materiais ao local dos trabalhos;
f) notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execução dos serviços informando, por escrito e formalmente, o prazo para correção;
g) efetuar as medições previstas e os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no
edital e pactuadas neste contrato desde que cumpridas todas as formalidades e exigências;
h) acompanhar, fiscalizar e conferir todos os serviços e etapas prestados pela
CONTRATADA, indicando, nomeando e disponibilizando profissional habilitado
tecnicamente para a função.
4.1.1. Cabem à Administração Regional do Senar no Mato Grosso do Sul, através de
empregado devidamente designado por ela, o acompanhamento e a fiscalização das obras
e serviços objeto deste contrato.
4.2. São obrigações da CONTRATADA:
a) nomear preposto para, durante todo o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;
b) executar a totalidade dos serviços descritos no projeto básico, nas especificações
técnicas, planilhas e demais projetos, obedecendo rigorosamente o disposto acerca dos
elementos constantes dos anexos do edital;
c) acatar todas as normas da legislação federal, estadual e municipal que sejam
relacionadas com a execução do objeto contratual, responsabilizando-se por todos os
prejuízos decorrentes de infrações a que eventualmente der causa;
d) manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados,
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;
e) assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informações ao Agente Fiscalizador, técnicos, projetistas ou membros autorizados
do CONTRATANTE, ou aos contratados por ele, e que estiverem previamente
credenciados.
e) permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados;
f) obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares,
procedimentos e normas de segurança do CONTRATANTE, de seus parceiros técnicos ou
de áreas institucionais ou particulares atingidas, anexas ou mandatárias (EMBRAPA Gado
de Corte), podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA,
cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;
g) não divulgar nem permitir que seus prepostos e empregados divulguem dados ou
informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se
expressamente autorizadas pelo CONTRATANTE;

h) alocar aos serviços toda a mão-de-obra qualificada e direção administrativa, bem como
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual
(EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso,
reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar
inadequados;
i) utilizar nas obras e serviços materiais de boa qualidade, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de exigir a realização de ensaios que julgar necessários,
rejeitando aqueles comprovadamente de má qualidade ou inadequados, correndo à conta
da CONTRATADA todas as despesas consequentes;
j) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, bem como pelas despesas com transporte e
alimentação de seus empregados, nos termos da legislação vigente;
l) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e
prepostos, bem como de ações judiciais decorrentes do cumprimento do contrato;
m) atender prontamente as determinações da Fiscalização do CONTRATANTE, provendo
as facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições;
n) responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionado com
os serviços contratados;
o) executar os serviços dentro do prazo contratado.
p) manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo informar ao
CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra a impossibilidade de renovação ou
apresentação de qualquer desses documentos ou eventuais alterações que forem efetuadas
em seu contrato social ou documentações pertinentes;
q) emitir Nota Fiscal, na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos
devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os impostos e taxas que
forem devidos em decorrência do objeto do contrato;
r) proceder às devidas regularizações e registros da responsabilidade técnica dos serviços
objeto da contratação através do registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
junto a CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
s) entregar à fiscalização, no final da obra, antes do recebimento provisório, todos os
projetos atualizados e cadastrados de acordo com a execução da obra (“as built”) em
arquivos eletrônicos no formato DWG e PDF, além de 2 cópias em papel devidamente
assinadas pelo responsável técnico da CONTRATADA.
4.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
1- utilizar o nome do Senar para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização;
2. contratar empregado pertencente ao quadro de pessoal do Senar, durante a vigência
deste contrato;
3. subcontratar integralmente do objeto deste contrato.

4.3.1. A listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à
fiscalização, devendo as subcontratadas comprovar a qualificação técnica necessária para a
execução dos serviços subcontratados.
CLÁUSULA QUINTA– DO VALOR
5.1. O valor estimado do presente contrato é de R$________(_________), já incluídos todos
os tributos e encargos legais.
5.2. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta:
Projeto: _________
Ação: ___________
CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério do CONTRATANTE, com base no cronograma aprovado, considerando os serviços
efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, com base nas especificações e nos
projetos;
6.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros deverão ser
considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma,
considerados na medição;
6.3. Aprovada a medição pela fiscalização, poderá a CONTRATADA emitir e apresentar a
respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes,
relacionados no edital e neste instrumento contratual, a fim de que o CONTRATANTE possa
efetuar o pagamento.
6.4. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
da apresentação do documento fiscal correspondente, mediante crédito na conta corrente
bancária indicada pela CONTRATADA:
Banco:
Conta:
Agência:
6.5. As notas fiscais não aprovadas pelo CONTRATANTE serão devolvidas à
CONTRATADA para as devidas correções, reiniciando-se para pagamento o prazo
estabelecido nesta cláusula, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção
de seu valor.
6.6. Nenhuma nota fiscal poderá ser apresentada para pagamento após 90 (noventa) dias
do mês de competência no qual deveria ter sido efetivamente apresentada.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
6.7.1. atestação de conformidade do serviço executado;
6.7.2. apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;

6.7.3. apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União;
6.7.4. apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual, Distrital
e Municipal;
6.7.5. apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
6.7.6. garantia contratual vigente.
7.8. O CONTRATANTE não receberá e não efetuará o pagamento correspondente a serviço
que não esteja em estrita conformidade com as especificações técnicas constantes do
Projeto Básico, proposta de preços da CONTRATADA e deste contrato;
6.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato;
6.10. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo CONTRATANTE, encargos moratórios à
taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples;
6.11. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso;
6.12. 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 não, enquanto não regularizada a situação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contado de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
7.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser excepcionalmente prorrogado, a critério
do CONTRATANTE, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo de força maior justificado e devidamente comprovado junto à
fiscalização e aceito pela mesma.
7.2. O prazo máximo previsto para execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta)
dias corridos, contado a partir do início das obras.
7.3. O prazo para início das obras será de até 5 (cinco) dias, a contar do 1º dia útil seguinte
ao dia do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Serviço para o início das obras.
7.4. O cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
fiscalização, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e
eventual indicativo de atraso passível de sanções.
7.5. A CONTRATADA deve registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem
como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a fiscalização, neste
mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

7.5.1. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a fiscalização no dia
do início dos serviços.
7.6. Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto.
7.7. A CONTRATADA deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
dos serviços objeto deste contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento
da Ordem de Serviço.
7.8. Para o cumprimento dos prazos estabelecidos neste contrato, os serviços deverão ser
executados durante o horário usual de execução de obras (manhã e tarde de segunda à
sexta) e manhã (sábados). Para realização de trabalhos em finais de semana, feriados e
eventualmente no período noturno, ou para extensão de turnos de trabalho, deverá ser
previa e formalmente comunicada tal necessidade à fiscalização do CONTRATANTE, que
deverá emitir autorização, se for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DO SEGURO
8.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com
validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos
de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.
8.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à propriedade ou posse de
terceiros, em decorrência da execução da obra;
8.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura deste contrato, seguro coletivo contra
acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, correndo a
sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro
obrigatório contra acidentes de trabalho previsto na Constituição Federal.
CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
9.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contado da data da convocação para a assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.
9.2. A CONTRATADA deverá manter a garantia de execução durante todo o prazo
contratual, prorrogando-a ou substituindo-a, sempre que necessário.
9.3. A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual, desde
que todas as obrigações tenham sido cumpridas pela CONTRATADA.
9.4. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços ou a entrega dos
produtos após a apresentação da garantia contratual prevista nesta cláusula.
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade, servirá para o pagamento de:

9.5.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
9.5.2. prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
9.5.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
9.5.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela CONTRATADA.
9.6. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não
constem expressamente os eventos indicados no item 10.5 desta cláusula.
9.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
9.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 5% (cinco por cento).
9.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das suas cláusulas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
11.1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
11.2. A fiscalização poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações.
11.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até
o recebimento definitivo.
11.4. O recebimento definitivo da obra será efetuado por empregado ou comissão designada
pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a
partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos para execução dos serviços objeto
deste contrato ensejará à CONTRATADA multa moratória de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, para cada dia de atraso, até a efetiva entrega do
serviço, devidamente aceito pelo CONTRATANTE.

12.2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e
força maior, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente, à
CONTRATADA:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor previsto dos serviços não
executados;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Senar pelo prazo de até 02 (dois) anos;
12.3. As multas serão cobradas, a critério do CONTRATANTE, por uma das formas a seguir
enumeradas:
a) Descontos nos recebimentos a que a contratada tiver direito;
b) Desconto da garantia contratual oferecida pela contratada;
c) Cobrança judicial.
12.4. Será aplicada multa nas seguintes condições:
a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do
objeto;
b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto.
12.5. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
12.5.1. a CONTRATADA executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do
objeto, menos de 40% (quarenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por
ele apresentado e aprovado pela fiscalização;
12.5.2. a CONTRATADA executar, até o final do 6º (sexto) mês do prazo de execução do
objeto, menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por
ele apresentado e aprovado pela fiscalização;
12.5.3. a CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
12.5.4. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
fixado para a conclusão da obra.
12.6. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para
início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE.
12.7. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferença será descontada da garantia contratual.
12.8. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial.
12.9. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento de
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da
solicitação do CONTRATANTE.
13.10. O inadimplemento injustificado da CONTRATADA por prazo superior a 30 (trinta)
dias dará ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.

12.11. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas
de rescisão, a qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:
12.11.1. Ceder ou transferir, no todo ou em parte, ou subcontratar os serviços que
constituem objeto deste Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.
12.11.2. Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que
implique na aplicação de multa.
12.11.3. Ocorrer a decretação de falência ou recuperação judicial da CONTRATADA.
12.12. 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.
12.13. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Senar pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. o acompanhamento e a fiscalização da obra ficarão a cargo da Administração
Regional do Senar no Mato Grosso do Sul, por meio de empregado devidamente
designado por ela para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
13.2. A fiscalização pode suspender a execução de qualquer trabalho que esteja sendo
desenvolvido em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências previstas no
edital.
13.3. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito
pela fiscalização, para representá-lo sempre que for necessário.
13.4. A atestação de conformidade dos serviços executados cabe ao responsável pela
fiscalização do contrato designado pela Administração Regional do Senar no Mato
Grosso do Sul.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE
14.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de 12 (doze) meses
e caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este contrato poderá ser reajustado
pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação da
CONTRATADA.
14.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela fiscalização
a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta pela CONTRATADA,
mediante justificativa da variação do custo de produção no período.
14.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

14.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
14.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
15.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS COMPLENTAÇÕES OU ACRÉSCIMOS
16.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no Regulamento de Licitações e
Contratos do Senar, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação
das devidas justificativas.
16.2. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:
16.2.1. para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já
contratados;
16.2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos
aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação ao orçamento estimativo do
Senar;
16.2.3. para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da
pesquisa realizada junto a pelo menos três fornecedores.
16.3. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela fiscalização, poderão os custos unitários ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos relativos à execução deste Contrato serão solucionados pelo
CONTRATANTE, observadas as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAR.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso do Sul – Comarca de Campo Grande - MS, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.
Local e data.

João Martins da Silva Junior
Presidente do Conselho Deliberativo
SENAR

Responsável Legal
CONTRATADA
Testemunhas:

