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CARTA CONVITE Nº 002/2018 
PROC. ADM. Nº 316/2018 

 
OBJETO:  

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO A ENCERRAR 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019, BEM 
COMO O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 E OS 
QUATRO TRIMESTRES DE 2019, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESSE 
EDITAL, PRINCIPALMENTE NO ANEXO I (TERMO 
DE REFERENCIA). 
 

TIPO: 
 

MENOR PREÇO 

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO:  

Sede do SENAR-AR/CE: Avenida Eduardo Girão, nº 
317 - 1º andar, Bairro Jardim América - Fortaleza/CE. 
CEP: 60.410-442. 
 

DATA E HORÁRIO DA 
SESSÃO:  

 08/10/2018 - 09h (Horário Local) 
 

RETIRADA DO EDITAL E  
 
INFORMAÇÕES:  

O Edital completo pode ser obtido gratuitamente no 
site www.senarce.org.br.  
 
Informações sobre o mesmo: SENAR-AR/CE, de 
segunda-feira a sexta-feira das 07:30h às 11:30h e 
das 13:30h às 17h. Telefones: (85) 3535.8033.   
E-mail: cpl@senarce.org.br. 

 
ANEXOS DO EDITAL 
 
 
 

 
Anexo I – Termo de Referência. 
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento. 
Anexo III – Modelo da Proposta de Preços. 
Anexo IV – Modelo de Declaração que não Emprega 
Menor. 
Anexo V – Declaração de Autenticidade e Veracidade. 
Anexo VI - Declaração ME/EPP. 
Anexo VII - MINUTA do Contrato 
Anexo VIII – Recibo de Retirada do Edital pela Internet  

 
 
 

VICTOR EMANUEL MOREIRA DE ALENCAR BRAGA 
PRESIDENTE CPL 
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CARTA CONVITE Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2018 

 

E D I T A L 
1. DO PREÂMBULO 
 

1.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Ceará – SENAR-AR/CE, 
pessoa jurídica de direito privado, entidade civil de Formação Profissional, sem fins lucrativos, com sede 
na Avenida Eduardo Girão, nº 317 - 1º andar, bairro Jardim América, Fortaleza/CE, por meio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público a realização de licitação, pela 
modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, QUE SE REGERÁ PELO 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, devidamente publicado no D.O.U. de 16/10/2001, 
com as posteriores alterações publicadas em 31/10/2002, 23/02/2006, 29/06/2011 e 23/03/2012, e pelas 
disposições deste edital e seus anexos. 

 
2. DO OBJETO  

 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO A ENCERRAR EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019, BEM COMO O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 E OS QUATRO 
TRIMESTRES DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESSE EDITAL, 
PRINCIPALMENTE NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), E O DEMONSTRADO ABAIXO: 

 
a) Análise da documentação apresentada nas prestações de contas, auditando as demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios a encerrar em 31 de dezembro de 2018 e 2019, elaboradas em conformidade 
com a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 6.404/76, com as Normas Brasileiras do Setor Público (NBC T 16) e com 
os regulamentos do SENAR AR/CE, que incluem: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e as 
respectivas Notas Explicativas. 

b) Revisão dos balancetes contábeis dos trimestres a encerrar:  
 2018 -  31 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 – 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.  

c) Análise da documentação anexada as prestações de contas trimestrais e anual dos períodos a encerrar 
em: 

 2018 – 30 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 - 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. 

  
2.2. O serviço deverá atender as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante e 

inseparável deste Edital, bem como atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se o proponente, 
principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor. 

 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos relativos ao SENAR 
AR/CE 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

4.1. Podem participar desta licitação as empresas que foram regularmente convidadas e outras empresas 
que atuem no ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto e que atendam aos requisitos de 
classificação das propostas exigidos neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação de 
habilitação. A empresa que tiver conhecimento do presente certame, inclusive pelo site 
www.senarce.org.br e queira participar, poderá retirar o CONVITE junto a Comissão Permanente de 
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Licitação, mediante a entrega do formulário contido no Anexo VIII, com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação da proposta. 

4.2. A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes dos 
termos, condições e anexos deste Edital, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu 
desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório ou durante a execução do contrato. 

4.3. Somente pode participar desta licitação, empresa que explore ramo de atividade compatível com o 
objeto deste certame, legalmente constituída e estabelecida há mais de 01 (um) ano, que atenda a 
todas às exigências constantes neste Edital e seus anexos e que satisfaçam às exigências abaixo 
estabelecidas: 

a) Estejam constituídas no Brasil de acordo com as leis brasileiras. Em se tratando de empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no país, que apresente o ato de registro ou o decreto de 
autorização para funcionamento; 

b) Não possuam sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participando de mais de 
uma empresa especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas (empresas), 
poderá participar do certame. 

4.4. Não podem participar desta licitação nem contratar com o SENAR-AR/CE: 
 

I. Empregado ou dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente vinculadas; 
II. Não será admitida a participação de empresas que detenham em seus quadros societários cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do presidente ou dos 
membros, efetivos e suplentes, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, bem como de dirigentes 
de entidades civis ou sindicais, patronais ou de empregados, vinculadas ao SENAR-AR/CE, em razão de 
que tal prática possibilita o surgimento de conflito de interesses. 

III. Não será admitida a participação de titular ou representante, de empresa ou entidade licitante, que seja 
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, de membro da Comissão 
Permanente de Licitação ou de empregado do SENAR-AR/CE.  

IV. Não pode participar do presente certame empresa suspensa de participar de licitação e impedida de 
contratar com o SENAR-AR/CE, durante o prazo da sanção aplicada. 
 

4.5. À Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será aplicado o tratamento 
diferenciado estipulado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
exclusivamente no que se refere ao art. 43, 44 e 45 da referida lei.  

4.6. A licitante arcará com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de sua proposta, 
sendo que o SENAR-AR/CE não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
5. CREDENCIAMENTO  
 

5.1. O representante da Licitante presente à sessão para processamento da presente licitação, caso queira 
manifestar-se em nome da licitante, deverá identificar-se: 

 
I – SE RESPONSÁVEL LEGAL (Sócio ou Proprietário): 
 Cópia simples do documento oficial de identificação que contenha foto e CPF; 
 Cópia Simples do Cartão de CNPJ; 
 Cópia Simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  (Alterado pela ERRATA 002/2018) 

 Cópia simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado no órgão competente previsto em Lei, 
conforme o caso, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. (Nova redação, conforme ERRATA 001/2018) 

 
II – SE CREDENCIADO OU PROCURADOR (REPRESENTANTE): 
 Cópia simples do documento oficial de identificação que contenha foto; 
 Cópia Simples do Cartão de CNPJ; 
 PROCURAÇÃO (Pública ou Particular com firma reconhecida) ou CARTA DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO II, CONTENDO PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR 
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LANCES, negociar preço, assumir compromissos, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A CARTA DE CREDENCIAMENTO DEVE 
ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADA E RECONHECIDA FIRMA EM CARTÓRIO. 

 Cópia simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado na Junta Comercial, onde se possa 
identificar o ADMINISTRADOR outorgante da Procuração.  (Alterado pela ERRATA 002/2018) 

 Cópia simples do Contrato Social ou Estatuto, registrado no órgão competente previsto em Lei, 
conforme o caso, onde se possa identificar o ADMINISTRADOR outorgante da Procuração. (Nova 
redação, conforme ERRATA 001/2018) 

 
5.2. O licitante que se enquadrar na condição de ME ou EPP, caso tenha intenção de se beneficiar do 

tratamento diferenciado (art. 43, 44 e 45), na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06, de 14 
de dezembro de 2006, deve apresentar, no momento do credenciamento, declaração impressa, 
conforme modelo constante no ANEXO VI, devidamente assinada pelo representante legal. A não 
apresentação da declaração importará na renúncia/decadência ao tratamento diferenciado preconizado 
na referida lei.  

5.3. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, levando 
ainda a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes.  

5.4. A licitante que não se credenciar fica impedida de impugnar os documentos dos concorrentes e de 
declarar a intenção de interpor recurso. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita,  
da mesma forma para quem apenas enviar seus envelopes.  

5.5. Após a convocação para credenciamento do representante da licitante, não será aceita a entrega ou 
complementação dos documentos necessários ao ato de credenciamento. 

5.6. Pa ra fins de CREDENCIAMENTO, fica assegurado a licitante a qualquer tempo, mediante juntada dos 
documentos previstos, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo.  

5.7. A DOCUMENTAÇÃO ACIMA SERÁ APRESENTADA EM SEPARADO DOS ENVELOPES QUE 
CONTÊM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
 

6. DOS ENVELOPES E DA SUA APRESENTAÇÃO 
 

6.1. No local, dia e hora determinados devem ser apresentados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente 
lacrados e rubricados no fecho, a documentação e proposta de preços, assim distinguidos: 
 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL DO SENAR-AR/CE 
Avenida Eduardo Girão nº 317 – 1º andar, Jardim América, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.410-442. 

CARTA CONVITE  Nº 002/2018 
Proponente (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

ENVELOPE “01” – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

 
À COMIISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL DO SENAR-AR/CE 

Avenida Eduardo Girão nº 317 – 1º andar, Jardim América, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.410-442. 
CARTA CONVITE  Nº 002/2018 

Proponente (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
ENVELOPE “02” – PROPOSTA DE PREÇO 

 

6.2. Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição nos 
envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de documentação ou vice-versa), tais 
fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção 
apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo.  
 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)  
 

7.1. Para sua habilitação a licitante deve apresentar, no ENVELOPE “01”, obrigatoriamente, por intermédio de 
original, fotocópia autenticada em cartório ou emitido por meio eletrônico (internet), os seguintes documentos:  
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a) Ato constitutivo/contrato social (Consolidado ou com todas as alterações contratuais) ou declaração de 
firma individual, todos em vigor, devidamente registrados. No caso de sociedades por ações, deverá ainda 
constar os documentos de eleição de seus atuais administradores; 

b) Documento de identificação civil com foto e CPF de todos os sócios que assinam pela empresa e, no caso 
de sociedades civis, dos dirigentes que assinam pela sociedade; 

c) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ/MF - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda; 

d) Certidão Unificada de Regularidade dos Tributos Federais (Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de 
Negativa); 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei; 

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei; 

g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho: 

http://www.tst.jus.br/certidao.  
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no 

prazo de validade; 
j) Registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 
k) Inscrição na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, categoria de Auditor Independente Pessoa Jurídica, 

como prevê a Instrução CVM nº 216, de 29 de junho de 1994.  
l) Apresentar currículo do(s) profissional(is) que executará(ão) o objeto da licitação, bem como o 

comprovante de registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI.  
m) Deverá ser comprovado o vínculo do profissional apresentado mediante apresentação a cópia da carteira 

de trabalho (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da licitante em que conste 
o profissional como sócio. 

n) 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
o qual comprove que a licitante prestou serviço com características compatíveis com o objeto do presente 
certame, estando esse atestado com firma reconhecida do declarante, caso seja emitido por Pessoa 
Jurídica de direito privado; 

o) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Lei 9.854, de 27/10/99, 
conforme o modelo do ANEXO IV; 

p) Declaração de Autenticidade e Veracidade conforme o modelo do ANEXO V; 
q) A empresa deve apresentar Alvará de Funcionamento emitido pelo Órgão Municipal competente; 

7.2. O SENAR AR/CE poderá, a qualquer tempo, realizar diligências destinadas a esclarecer ou completar a 
instrução do procedimento licitatório ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão 
ser satisfeitos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a notificação. 

7.3. Para fins de habilitação, a CPL verificará a autenticidade das certidões nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissoras. 

7.4. Os documentos devem estar válidos na data de realização da sessão, caso possuam prazo determinado de 
validade. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
respectiva emissão, o documento que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação 
específica para o respectivo documento. 

7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devem apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
Sendo a ME ou EPP classificada em 1º lugar e havendo restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, 
ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da CPL, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
negativa (art. 43, § 1º, Lei Complementar nº 147/2014). 

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitações de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos, ou documentos cujas datas estejam rasuradas. 

7.7. A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 
necessário. 
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7.8. Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação devem estar ou em nome da matriz ou da filial, 
dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles documentos que, por sua natureza, comprovadamente, são 
emitidos em nome da matriz.  

7.9. A empresa deve comprovar CNAE compatível com os serviços relacionados ao presente Edital. 
7.10. Não será Habilitada a empresa que: 

a) tenha faltado com a verdade sobre quaisquer informações prestadas no presente processo. 
b) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na fase de habilitação ou apresentá-los em 

desacordo com as exigências do presente Instrumento Convocatório. 
7.11. Ressalte-se que as condições de habilitação são exigências que devem ser mantidas durante todo o 

certame e, também, durante a execução do contrato ou instrumento equivalente.  
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE “02”)  

 

8.1. A proposta deve ser apresentada em papel de formato A-4, contendo o timbre da licitante ou, se não 
timbrado, contendo o carimbo de seu CNPJ, em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, em linguagem clara, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, indicando no preâmbulo, a razão social da proponente, número do 
CNPJ, endereço completo, telefone, e, se houver, endereço eletrônico (e-mail) para contato, assinada pelo 
responsável/representante legal (VER MODELO ANEXO III).  

8.2. A Proposta de Preços deve obrigatoriamente conter:  
a) especificação completa do objeto atendendo as exigências constantes no Anexo I deste Edital; 
b) preço unitário (R$) e total (R$), em moeda nacional, em algarismo ou por extenso, com 02 (dois) 

algarismos após a vírgula, prevalecendo o preço por extenso, em caso de divergência; 
c) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos a contar da sua apresentação. Caso 

seja omissa sua validade, será considerada validada para o prazo assinalado; 
d) declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, frete, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
edital e seus anexos, em caso de omissão será considerado declarado. 

8.3. Após apresentação da Proposta de Preços, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela CPL.  

8.4. A Proposta de Preços, ainda que desclassificada, será juntada ao processo administrativo, dele fazendo parte 
integrante.  

8.5. Não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento do objeto, bem como de dificuldades 
técnicas não previstas. A CPL poderá suprir erros de soma da proposta, em sessão pública, desde que não 
acarrete qualquer prejuízo aos demais interessados. 

8.6. A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta ou declaração poderá ser suprida pelo representante 
legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido devidamente credenciado. 

8.7. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atendam às exigências do presente Edital, que 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que comprometam o seu conteúdo e entendimento 
ou que sejam manifestamente inexequíveis ou excessivos. A CPL considerará como inexequíveis ou 
excessivos os preços que se apresentarem manifestamente inferiores ou superiores, respectivamente, 
àqueles efetivamente praticados no mercado ou que não venham a ter demonstrada sua a viabilidade. 

  
9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

9.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a CPL dará início à sessão pública desta licitação 
com o credenciamento dos representantes legais e, em seguida, o recebimento dos envelopes, oportunidade 
em que, cumpridas as prescrições legais, passará à fase de habilitação com a abertura do ENVELOPE Nº 01. 

9.2. Caso a CPL julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos de habilitação, 
diligenciar no sentido de apurar informações prestadas ou outros assuntos pertinentes ao objeto desta 
licitação. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 

9.3. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, 
não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 

9.4. Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, de conformidade com este 
instrumento convocatório e seus itens e subitens. 



 
 
 
 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/CE 
 

www.senarce.org.br 
Avenida Eduardo Girão nº 317 - 1º andar, bairro Jardim América, Fortaleza – Ceará. CEP: 60.410-442 

Telefone: (85) 3535.8000 – Fax: (85) 3535.8001 

Pá
gi

na
7 

de
 2

7 

9.5. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela CPL. 

9.6. Havendo a concordância da CPL e de todos os proponentes, bem como não havendo a interposição de 
recursos da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura do ENVELOPE Nº 02, contendo 
a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados. 

9.7. Abertas as Propostas de Preços, a CPL examinará as especificações do serviço ofertado confrontando-as 
com as especificações contidas no Anexo I – Especificações do Objeto. 

9.8. Após a conferência da documentação, do seu exame e do desenrolar de todos os atos, será lavrada ata 
circunstanciada da sessão, a qual será assinada pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem.  

9.9. O resultado da Licitação será divulgado, caso não haja a interposição de recursos, ou se houver, depois de 
apreciados e julgados. 

9.10. Realizado o julgamento, será encaminhado o processo para a Assessoria Jurídica para emissão de parecer 
e, após, a autoridade superior para homologação do resultado e adjudicação ao vencedor, juntamente com a 
proposta e seus anexos. 

9.11. É facultado a CPL inverter o procedimento, abrindo primeiro o ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS, e só então abrindo o ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

9.12. A sessão pode ser assistida por qualquer pessoa, mas somente dela participará ativamente os licitantes ou 
representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.  

9.13. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco 
permitido quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas. 

9.14. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no ENVELOPE Nº 01, ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta Carta-Convite ou com irregularidades, será inabilitado, 
não se admitindo complementação posterior à sessão, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar 
nº 123/2006. 

9.15. A CPL mesmo após a fase de recursos, não devolve documentação ou envelopes, mesmo que não tenham 
sido abertos.  

9.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 

9.17. Será considerada vencedora aquela empresa licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO  

  

10.1. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital devem ser encaminhadas até 02 (dois) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de correspondência em papel 
timbrado da empresa pretensamente licitante, dirigida à CPL, na sede do SENAR-AR/CE ou pelo e-mail: 
clp@senarce.org.br.  

10.2. Qualquer impugnação a este instrumento só pode ser feita em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da presente Licitação. Não impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria 
nele constante. 

10.3. O prazo para impugnação terminará sempre às 17 horas do último dia previsto, tendo em vista o horário 
de funcionamento do SENAR-AR/CE. 

10.4. Não serão reconhecidas as impugnações cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 
por procurador não habilitado legalmente para responder pela empresa. Também não são reconhecidas 
as impugnações que tenham sido encaminhadas por Fax ou E-mail. 

10.5. Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, seus vícios serão sanados e nova data será 
designada para a realização do certame. 

10.6. Caso algum licitante realize impetração de recurso administrativo, contra decisão da fase de proposta ou 
habilitação deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de decair tal direito, 
quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual número 
de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
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10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pela CPL ao vencedor.  

10.8. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 
10.9. A CPL procederá à analise do(s) recurso(s) interposto(s), podendo ou não reconsiderar sua decisão. Em 

seguida, o(s) mesmo(s) será(ão) submetido(s) ao Sr. Superintendente do SENAR-AR/CE, devidamente 
instruído(s), que decidirá em até 10 (dez) dias úteis contados da data final de sua interposição. 

10.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos legais. 
10.11. Os recursos terão efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
10.12. A CPL franqueará aos interessados, desde a data de início do prazo para interposição de recursos até o 

seu término, vista ao processo de licitação na sede do SENAR-AR/CE, em dias úteis, no horário de 
funcionamento da instituição. 

10.13. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação e adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor. 

10.14. Em seguida, o adjudicatário será notificado para assinatura do Contrato. 
 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

11.1. O SENAR-AR/CE, por despacho do Presidente do Conselho Administrativo, observadas as razões de 
conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá anular ou revogar a qualquer momento a 
presente licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do Contrato, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

 
12. DA CONTRATAÇÃO 
 

12.1. Todas as condições referentes a prazos de entrega, pagamento, obrigações, estão dispostas na Minuta do 
Contrato – ANEXO VII, parte integrante deste edital. 

12.2. Para instruir a formalização do contrato ou instrumento equivalente, o fornecedor deve providenciar e 
encaminhar ao SENAR-AR/CE, certidões negativas de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), CNDT e certidões negativas de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais, 
sob pena de a contratação não se concretizar. 

12.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação estiverem dentro do prazo de validade, o 
fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

12.4. O fornecedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos da data da convocação, comparecer ao SENAR-
AR/CE para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente. 

12.5. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, faz parte do Contrato que vier a ser 
assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços, na 
Documentação de Habilitação e no Pedido de Fornecimento da licitante vencedora. 

12.6. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à empresa Licitante as 
penalidades previstas neste edital. 

12.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os complementos ou 
acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato 
atualizado. 
 

13. DAS PENALIDADES 
 

13.1. Os proponentes participantes desta licitação e principalmente o proponente vencedor, sujeitar-se-ão às 
penalidades previstas nos artigos 31 e 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, sem 
prejuízo da responsabilização civil e criminal. 

13.2. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao 
licitante as seguintes penalidades, a exclusivo critério do SENAR-AR/CE: 
a) Perda do direito à contratação; 
b) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/CE pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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13.3. Havendo o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA 
estará sujeita às seguintes penalidades, a exclusivo critério do SENAR-AR/CE: 
a) Advertência 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 
c) Rescisão unilateral do contrato pelo SENAR-AR/CE; 
d Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR pelo prazo de 02 (dois) anos. 

13.4. Havendo a aplicação de multa, em qualquer dos casos, será descontada sobre o valor total da nota 
fiscal/fatura no ato do pagamento. Não havendo valores a serem pagos, a multa deverá ser depositada em 
nome do SENAR-AR/CE em conta-corrente a ser posteriormente indicada. 

 
14. DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
 

14.1. A critério da CPL, todas as decisões referentes a esta licitação poderão ser divulgadas conforme a seguir: 
I. nas reuniões de abertura de ENVELOPES. 

II. no site do SENAR – AR/CE (www.senarce.org.br) 
III. por qualquer outro meio formal que permita a comprovação inequívoca do recebimento da comunicação 

pelas licitantes. 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela CPL, com aplicação das disposições previstas no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, que determinará sempre o prosseguimento do 
certame quando as questões que tiverem sido objeto de esclarecimento não configurarem prejuízo para o 
SENAR-AR/CE e as licitantes.  

15.2. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do SENAR 
AR/CE.  

15.3. Pode a CPL no interesse da Administração, durante a realização da sessão de abertura, relevar omissões 
puramente formais, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação e que 
possam ser sanadas, no prazo determinado pela CPL, e ainda que não infrinjam o princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório.  

15.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário anteriormente estabelecido, salvo comunicação contrária.  

15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no SENAR-AR/CE.  

15.6. Em caso de todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas escoimadas das causas referidas neste instrumento convocatório. 

15.7. Fica eleito o Foro da Comarca de FORTALEZA, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da interpretação deste instrumento convocatório. 

 
 
 

Fortaleza/CE, 03 de OUTUBRO de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICTOR EMANUEL MOREIRA DE ALENCAR BRAGA 
PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO:  

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO A ENCERRAR EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019, BEM COMO O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 E OS QUATRO 
TRIMESTRES DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESSE EDITAL, 
PRINCIPALMENTE NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), E O DEMOSTRADO ABAIXO: 

 
II. Análise da documentação apresentada nas prestações de contas, auditando as demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios a encerrar em 31 de dezembro de 2018 e 2019, elaboradas em conformidade 
com a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 6.404/76, as Normas Brasileiras do Setor Público (NBC T 16) e com os 
regulamentos do SENAR AR/CE, que incluem: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e as 
respectivas Notas Explicativas. 
 

III. Revisão dos balancetes contábeis dos trimestres a encerrar:  
 2018 -  31 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 – 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.  

IV. Análise da documentação anexada as prestações de contas trimestrais e anual dos períodos a encerrar 
em: 

 2018 – 30 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 - 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. 
  

2.JUSTIFICATIVA  
 
2.1 Os serviços descritos no Objeto do presente Termo de Referência visa manter uma avaliação periódica e 

indicar possíveis adequações no que se refere aos demonstrativos e práticas contábeis utilizadas e as 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como para atender a legislação vigente e aos normativos 
dos órgão de controle (CGU e TCU). 

   
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

3.2. O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL e que atendam as 
exigências de especificações técnicas constantes no presente Termo de Referência e condições 
editalícias de habilitação. 

 
4. METODOLOGIA 

 
4.1. Os trabalhos devem ser apresentados antes do término dos serviços de auditoria, de forma que possibilite 

o conhecimento e a discussão prévia de eventuais ajustes contábeis que foram julgados como 
necessários para fornecer uma maior propriedade Às demontrações contábeis analisadas. A metodologia 
deve obedecer aos padrões aceitos internacionalmente, conforme segue resumidamente: 
 

I. Análise Geral de Riscos 
a) Compreensão das estratégias e organização; 
b) Identificação das expectativas da Administração; 
c) Identificação dos principais cilcos do negócio e riscos-chave.  
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II. Revisão do fluxo de transações  

a) Determinação dos objetivos do sistema de controle interno; 
b) Identificação das principais técnicas de controle interno; 
c) Diagnosticar as falhas de controle dos principais ciclos operacionais. 

 
 

III. Análise específica de riscos 
a) Avaliação dos riscos associados às rubricas das demonstrações contábeis e transações.   

 
 
5. DESCRIÇÃO e EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
5.1. Detalhamento da Auditoria no SENAR AR/CE 

 
I. Análise crítica relativa aos controles internos, principalmente voltados para os seguintes aspectos: 

 
a) Existência ou não de controles que proporcionem ao SENAR segurança satisfatória nas 

rotinas internas; 
b) Grau de racionalidade envolvida em cada rotina, avaliando segundo a maior ou menor 

eficiência na execução das tarefas administrativas operacionais e contábeis; 
c) Criticas e sugestões cabíveis em cada caso, resultantes de levantamentos e das análises 

realizadas no curso das funções preliminares, bem como determinação da profundidade e da 
extensão a imprimir nos exames de auditoria; 

d) Exames dos documentos comprobatórios das operações, visando testar a sua legitimidade e a 
exatidão dos registros contábeis; 

e) Exame dos fatos geradores de obrigações do SENAR e empregados, das providências 
permanentes e temporárias adotadas para atender tais obrigações; 

f) Exame das obrigações ativas e passivas em suas origens, na sua natureza, nas suas 
peculiaridades legais, fiscais e financeiras, envolvendo inclusive, providências de 
circularização para efeitos confirmatórios futuros;  

g) Análise na formação do resultado do exercício, no apecto de apropriação das despesas e da 
formação das receitas; 

h) Revisão dos procedimentos de apuração e recolhimento dos encargos trabalhistas, tributos 
incidentes sobre receitas e sobre o resultado; 

i) Exame da estrutura do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
e do quadro comparativo das Receitas e Despesas orçadas x realizadas, a fim de se 
determinar a observância das normas legais e dos princípios de técnica Contábil na sua 
elaboração, bem como revisão das notas explicativas e recomendações pertinentes; 

j) Revisão das operações lançadas após o encerramento do exercício, até a data de emissão do 
“Parecer dos Auditores”, com propósito de se apurar a existência eventual de fatos relevantes, 
que possam influir na posição configurada nas contas e nas demonstrações auditadas. 
 

                                      
5.2. Da Análise nas Prestações de Contas  

 
 

I. Verificar se todos os processos estão devidamente formalizados e compostos em consonância com a 
Resolução do consleho Fiscal, e outras que vieram a se editadas  

II. Analisar e verificar a consistência e a exatidão das peças componentes de cada processo 
III. Analisar a contabilização das transferências e repasses feitos pelo Senar Administração Central 
IV. Verificar se para os procedimentos contábeis e elaboração dos demonstrativos, foram observadas as 

normas legais pertinentes à Lei nº 4.320/64 e NBC T 16 e eventuais alterações 
V. Analisar o comportamento das receitas e despesas realizadas, comparando-as com as fixadas e 

orçadas  
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VI. Verificar se os recurso aplicados nas atividades meio e fim estão em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos nos normativos internos do SENAR 

VII. Analisar as conciliações de todas as contas bancárias movimentadas no período correspondente  
 
 
 
 

5.3. Do Detalhamento das Prestações de Contas Relativas ao Encerramento do Exercício Financeiro 
 
I. Verificar se todos os processos estão devidamente formalizados e compostos em consonância com as 

Decisões Normativas do Tribunal de Contas da União - TCU  
II. Analisar e verificar a consistência e a exatidão das peças componentes de cada processo 
III. Verificar se para as informações contábeis foram observadas a legislação aplicável ao SENAR(Lei nº 

6.404/76), NBC T 16 (com as eventuais alterações) e os princípios e normas geralmente aceitos; 
IV. Verificar se está sendo utilizado o modelo de Plano de Contas e a Padronização dos Registros 

Contábeis, conforme normativo vigente 
V. Consolidar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício auditado. 
 
 

5.4. Os serviços da empresa licitada em relação ao tópicos referentes ao item 4. (Descrição e Execução 
do Serviço) consistem na revisão dos critérios e procedimentos adotados pelo SENAR AR/CE na 
elaboração de suas Demonstrações Contábeis anual. A elaboração das Demonstrações Contábeis 
para os padrões a serem seguidos no desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria serão os 
constantes das Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 

 
 

6. RELATÓRIOS A SEREM EMITIDOS 
 

6.1. Relatório e Pareceres sobre as demonstrações contábeis: 
 
a) Relatório sobre auditoria independente; 
b) Relatório de revisão limitada 

 
6.2. Relatórios e Pareceres Circunstanciados Trimestrais 

 
  

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Local da Execução dos Trabalhos 

Os trabalhos de auditoria independente serão executados na sede do SENAR AR/CE, situado na 
Av.Eduardo Girão, 317, 1º andar, Jardim América, Fortaleza-Ceará.  
 

7.2. O prazo de entrega será de: 
 

I. O item 4.2. - Da Análise nas Prestações de Contas, deve ser executado 04 (vezes) vezes ao ano, e se 
inicia a partir da entrega dos relatórios trimestrais do SENAR AR/CE, conforme cronograma estabelecido na 
Resolução do Conselho Fiscal; 

 
II. O item 4.3 - Do Detalhamento das Prestações de Contas Relativas ao Encerramento do Exercício 
Financeiro, deve ser executado juntamente com a análise dos Processos de Prestação de Contas do 4º 
trimestre.  

 
7.3. Os Relatórios de Auditoria Independente e os Relatórios de Revisão das Informações deverão ser 

entregues em até 10 (dez) dias, antes da realização das reuniões do Conselho Fiscal do SENAR 
AR/CE. 
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7.4. Quando solicitado, a licitante vencedora deve comparecer às Reuniões do Conselho Fiscal, para 
apresentação dos trabalhos realizados e saneamento de eventuais dúvidas. O Conselho Fiscal 
efetuará a análise e aprovação das contas, em data a serem agendadas posteriormente.  

 
 
8. DOS PAGAMENTOS 

 
8.1. Os pagamentos ocorrerão parceladamente, na menidada em que forem apresentados os relatórios e 

pareceres trimestrais de conclusão de cada serviço, mediante depósito em conta bancária a ser 
indicada pela contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a Nota Fiscal/Fatura acompanhada de 
suas regularidades fiscais vigentes, com descrição detalhada dos serviços prestados, para as 
conferências e os atestados de recebimento pela área solicitante com 10 (dez) dias de antecedência.  

8.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à Contratada e 
o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer 
ônus adicionais para a Contratante.  

8.3. O valor a ser pago, após a entrega de cada relatório, equivalente a divisão do valor total do serviço 
pelo numero total de relatórios que devem ser entregues.   

 
9. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

9.1. A vigência do presente contrato está prevista para 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado por 
meio de termos de aditivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o Regulamento 
de Licitações e contratos. 

 
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. A quantidade de processos de Prestação de contas serão de 01(um) por trimestre, salvo o ultimo 
trimestre de cada ano, ocasião na qual serão entregues 2(dois) processos. 

10.2. Os processos serão compostos de 10 (dez) peças, sendo elas: 
 
I. Balancete Contábil consolidado do trimestre; 
II. Quadro comparativo das Receitas e Despesas orçamentárias com as realizadas; 
III. Extratos bancários das contas correntes e aplicação financeira com as respectivas conciliações e, se 

houver saldo de caixa, encaminhar o correspondente Certificado de Conferência de Caixa; 
IV. Relação/Inventário de Bens patrimoniais, informando as entradas e as baixas ocorridas no período; 
V.  Inventário dos estoques de materiais de consumo, expediente e outros; 
VI. Relatório de Atividades acompanhado de quadros de ações de formação Profissional Rural, Promoção 

social, Programas Especiais e de Recursos Humanos demonstrando:  ações projetadas x realizadas e 
custos médios por evento e por participante; 

VII. Parecer da Auditoria Independente, se houver; 
VIII. Ata ou Parecer do Conselho Fiscal Regional, ratificados pelo Conselho Administrativo, relativos aos 

exames sobre as Prestações de Contas Trimestrais; 
IX. Notas explicativas sobre fatos que possam suscitar dúvidas na interpretação das peças citadas nos itens 

anteriores; 
X. Outros documentos contábeis,financeiros e operacionais que se julgar necessário.     

 
10.3. Dados do balancete de dezembro (exercício auditado), comparados com a posição final de 

dezembro (exercício anterior ao ano auditado), contendo as principais contas e/ou grupo de contas, 
bem como, os montantes totais do ativo, passivo, receitas e despesas do SENAR AR/CE, estão 
disponíveis os processos de Prestações de Contas Trimestrais    
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
AO  
SENAR-AR/CE 
REF.: CARTA CONVITE N° 002/2018 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador(a) da 
Cédula de Identidade n. ____________________ e CPF nº._____________, a participar da licitação instaurada 
pelo SENAR-AR/CE, modalidade Carta Convite, nº. 002/2018 – Processo Administrativo nº 316/2018, supra-
referenciado, na qualidade de representante legal, outorgando-lhes poderes para pronunciar-se em nome desta 
empresa, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de 
recurso de reconsideração, renunciar ao direito da interposição de recurso e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
Local, ...... de .............. de 2018. 
________________________ 
(assinatura, cargo) 
CPF 
Razão Social da empresa 
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ANEXO III 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/CE  
 
CARTA CONVITE Nº 002/2018 
PROC. ADM. Nº 316/2018 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CARGO/FUNÇÃO: 
CPF:  
RG: 
 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO A ENCERRAR EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018 E 2019, BEM COMO O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 E OS QUATRO 
TRIMESTRES DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL CARTA 
CONVITE 002/2018, COM SEU  ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) E O DEMOSTRADO ABAIXO: 

 
I. Análise da documentação apresentada nas prestações de contas, auditando as demonstrações 

contábeis referentes aos exercícios a encerrar em 31 de dezembro de 2018 e 2019, elaboradas 
em conformidade com a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 6.404/76, as Normas Brasileiras do Setor Público 
(NBC T 16) e com os regulamentos do SENAR AR/CE, que incluem: Balanço Patrimonial, Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações 
dos Fluxos de Caixa e as respectivas Notas Explicativas. 
 

II. Revisão dos balancetes contábeis dos trimestres a encerrar:  
 2018 -  31 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 – 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.  

 
III. Análise da documentação anexada as prestações de contas trimestrais e anual dos períodos a 

encerrar em: 
 2018 – 30 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 - 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  
 

1. Esta proposta está em estrita conformidade com os documentos da licitação em epígrafe e tem validade de 
60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope contendo a proposta. 

2. Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
taxas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto. 

 
Local, .... de ................................. de 2018. 
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________________________ 
(assinatura, cargo) 
CPF 
Razão Social da empresa 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
AO  
SENAR-AR/CE 
REF.: CARTA CONVITE N° 002/2018 
 
Prezados Senhores,  
 
A empresa .............................................................................................................., inscrita no CPNJ nº 
......................................................................, por intermédio de seu representante legal 
................................................................, RG nº ..........................................................e do CPF nº 
............................................., DECLARA, para os devidos fins, que atende o inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, não empregando menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  
 
Local, ...... de ...................... de 2018. 
 
________________________ 
(assinatura, cargo) 
CPF 
Razão Social da empresa 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
AO  
SENAR-AR/CE 
REF.: CARTA CONVITE N° 002/2018 
 
 
A EMPRESA, CNPJ, Declara estar ciente das condições da licitação, de que assume a responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais, que 
aceita e concorda plenamente com todos os termos deste Edital e seus Anexos, que tem total conhecimento de 
todas as condições neles contidas e ainda de que fornecerá quaisquer informações complementares se e quando 
solicitadas pelo SENAR-AR/CE, assumindo inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, objeto do 
presente processo licitatório. 
  
Local, .... de ................................. de 2018. 
 
________________________ 
(assinatura, cargo) 
CPF 
Razão Social da empresa 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE(ME/EPP) 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
AO  
SENAR-AR/CE 
REF.: CARTA CONVITE N° 002/2018 
 
 
Declaramos ao SENAR-AR/CE, sob as penalidades da Lei, que a empresa acima descrita se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo § 4° do artigo 3°, da referida Lei Complementar.    
 
Local, .... de ................................. de 2018. 
 
________________________ 
(assinatura, cargo) 
CPF 
Razão Social da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/CE 
 

www.senarce.org.br 
Avenida Eduardo Girão nº 317 - 1º andar, bairro Jardim América, Fortaleza – Ceará. CEP: 60.410-442 

Telefone: (85) 3535.8000 – Fax: (85) 3535.8001 

Pá
gi

na
19

 d
e 

27
 

 
 
 

ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº xx/2018 QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO CEARÁ - SENAR-AR/CE E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxx.  

 
I - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CEARÁ - SENAR-
AR/CE, pessoa jurídica de direito privado, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 
04.284.688/0001-30, sediado na Avenida Eduardo Girão, nº 317 - 1º andar, bairro Jardim América, Fortaleza/CE, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Superintendente, Sérgio Oliveira da 
Silva, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,portador do CPF nº 073.724.447-05 e RG nº 2000010220829 – 
SSP/CE.  
 
II – xxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na 
xxxxxxx, nº xxx, bairro xxxx, xxxxx/xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, xxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de CPF nº 000.000.000-00 e RG nº 
000000. 
 
Resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tendo por justo e contratado o que 
se declara nas cláusulas e condições seguintes, baseado nas normas contidas no Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAR (Resolução nº 001/CD, de 22 de fevereiro de 2006), no Proc. Adm. nº 316/2018, na Carta-
Convite nº 002/2018 e todos os seus Anexos e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, partes 
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
I. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria independente nas 

demonstrações contábeis para o exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2018 e 2019, de acordo com 
as especificações contidas nesse edital, principalmente no anexo i (termo de referencia), bem como 
demostrado abaixo: 

 
a) Análise da documentação apresentada nas prestações de contas, auditando as demonstrações 

contábeis referentes aos exercícios a encerrar em 31 de dezembro de 2018 e 2019, elaboradas em 
conformidade com a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 6.404/76, com as Normas Brasileiras do Setor Público 
(NBC T 16) e com os regulamentos do SENAR AR/CE, que incluem: Balanço Patrimonial, Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos 
Fluxos de Caixa e as respectivas Notas Explicativas. 

b) Revisão dos balancetes contábeis dos trimestres a encerrar:  
IV. 2018 -  31 de setembro e 31 de dezembro; 
V. 2019 – 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.  

 
c) Análise da documentação anexada as prestações de contas trimestrais e anual dos períodos a 

encerrar em: 
 2018 – 30 de setembro e 31 de dezembro; 
 2019 - 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
I - Análise crítica relativa aos controles internos, principalmente voltados para os seguintes aspectos:  

 
a) Existência ou não de controles que proporcionem ao SENAR segurança satisfatória nas rotinas 

internas; 
b) Grau de racionalidade envolvida em cada rotina, avaliando segundo a maior ou menor eficiência na 

execução das tarefas administrativas operacionais e contábeis; 
c) Criticas e sugestões cabíveis em cada caso, resultantes de levantamentos e das análises realizadas 

no curso das funções preliminares, bem como determinação da profundidade e da extensão a 
imprimir nos exames de auditoria; 

d) Exames dos documentos comprobatórios das operações, visando testar a sua legitimidade e a 
exatidão dos registros contábeis; 

e) Exame dos fatos geradores de obrigações do SENAR e empregados, das providências permanentes 
e temporárias adotadas para atender tais obrigações; 

f) Exame das obrigações ativas e passivas em suas origens, na sua natureza, nas suas peculiaridades 
legais, fiscais e financeiras, envolvendo inclusive, providências de circularização para efeitos 
confirmatórios futuros;  

g) Análise na formação do resultado do exercício, no apecto de apropriação das despesas e da 
formação das receitas; 

h) Revisão dos procedimentos de apuração e recolhimento dos encargos trabalhistas, tributos incidentes 
sobre receitas e sobre o resultado; 

i) Exame da estrutura do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e do 
quadro comparativo das Receitas e Despesas orçadas x realizadas, a fim de se determinar a 
observância das normas legais e dos princípios de técnica Contábil na sua elaboração, bem como 
revisão das notas explicativas e recomendações pertinentes; 

j) Revisão das operações lançadas após o encerramento do exercício, até a data de emissão do 
“Parecer dos Auditores”, com propósito de se apurar a existência eventual de fatos relevantes, que 
possam influir na posição configurada nas contas e nas demonstrações auditadas. 

                                  
II. Da Análise nas Prestações de Contas  

 
a) Verificar se todos os processos estão devidamente formalizados e compostos em consonância com a 

Resolução do consleho Fiscal, e outras que vieram a se editadas; 
b) Analisar e verificar a consistência e a exatidão das peças componentes de cada processo; 
c) Analisar a contabilização das transferências e repasses feitos pelo Senar Administração Central 
d) Verificar se para os procedimentos contábeis e elaboração dos demonstrativos, foram observadas as 

normas legais pertinentes à Lei nº 4.320/64 e NBC T 16 e eventuais alterações; 
e) Analisar o comportamento das receitas e despesas realizadas, comparando-as com as fixadas e 

orçadas; 
f) Verificar se os recurso aplicados nas atividades meio e fim estão em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos nos normativos internos do SENAR; 
g) Analisar as conciliações de todas as contas bancárias movimentadas no período correspondente. 

 
III. Do Detalhamento das Prestações de Contas Relativas ao Encerramento do Exercício Financeiro 

 
a) Verificar se todos os processos estão devidamente formalizados e compostos em consonância com as 

Decisões Normativas do Tribunal de Contas da União – TCU; 
b) Analisar e verificar a consistência e a exatidão das peças componentes de cada processo; 
c) Verificar se para as informações contábeis foram observadas a legislação aplicável ao SENAR(Lei nº 

6.404/76), NBC T 16 (com as eventuais alterações) e os princípios e normas geralmente aceitos; 
d) Verificar se está sendo utilizado o modelo de Plano de Contas e a Padronização dos Registros 

Contábeis, conforme normativo vigente; 
e) Consolidar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício auditado. 
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IV - Os processos serão compostos de 10 (dez) peças, sendo elas: 
 
1) Balancete Contábil consolidado do trimestre;  
2) Quadro comparativo da Receita e Despesa orçamentárias com as realizadas; 
3) Extratos bancários das contas correntes e aplicação financeira com as respectivas conciliações e, se houver 

saldo de caixa, encaminhar o correspondente Certificado de Conferência de Caixa;  
4) Relação/Inventário de Bens Patrimoniais, informando as entradas e as baixas ocorridas no período; 
5) Inventário dos estoques de materiais de consumo, expediente e outros;  
6) Relatório de Atividades acompanhado de quadros de ações de Formação Profissional Rural, Promoção 

Social, Programas Especiais e de Recursos Humanos, demonstrando: ações projetadas x realizadas e custos 
médios por evento e por participante;  

7) Parecer da Auditoria Independente, se houver;  
8) Ata ou Parecer do Conselho Fiscal Regional, ratificados pelo Conselho Administrativo, relativos aos exames 

sobre as Prestações de Contas Quadrimestrais; 
9) Notas explicativas sobre fatos que possam suscitar dúvidas na interpretação das peças citadas nos itens 

anteriores;  
10) Outros documentos contábeis/financeiros/operacionais julgados necessários. 

§ 1º. Os serviços da contratada em relação ao item III consistem na revisão dos critérios e procedimentos 
adotados pelo CONTRATANTE na elaboração de suas Demonstrações Contábeis anual.  
§ 2º. A elaboração das Demonstrações Contábeis para os padrões a serem seguidos no desenvolvimento dos 
trabalhos de Auditoria serão os constantes das Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 
§ 3º. A quantidade de processos de Prestação de contas serão de 01(um) por trimestre, salvo o ultimo trimestre de 
cada ano, ocasião na qual serão entregues 2(dois) processos;  
§ 4º. Dados do balancete de dezembro (exercício auditado), comparados com a posição final de dezembro 
(exercício anterior ao do ano auditado), contendo as principais contas e/ou grupo de contas, bem como, os 
montantes totais do Ativo, Passivo, Receitas e Despesas do CONTRATANTE, estão disponíveis nos processos de 
Prestações de Contas trimestrais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
O valor total do objeto deste contrato é de R$ xx.xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
§ 1º. O preço será fixo e irreajustável. 
§ 2º. No preço acima contratado já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas inerentes à prestação dos 
serviços, tais como: 
I - fornecimento de mão-de-obra capacitada para a execução dos serviços contratados incluídos salários, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, benefícios, vale-transporte, assistência médica, 
equipamentos de uso individual, frete e demais despesas com o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para 
a execução dos serviços contratados. 
II - todos os tributos municipais, estaduais e federais, sejam eles impostos, taxas ou contribuições, emolumentos, 
consultorias e demais despesas, inclusive financeiras, benefícios diretos e indiretos, bem como qualquer encargo 
inerente aos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ADITIVOS 
A vigência do presente contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, 
podendo ser prorrogado por meio de termos aditivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o 
Regulamento de Licitações e Contratos.  
 
§ 1º. As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de 
necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos, conforme determina o art. 29 do RLC do SENAR. 
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§ 2º. O presente contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem 
necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado conforme art. 30 do RLC do SENAR. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

I. Local da Execução dos Trabalhos 
a) Os trabalhos de auditoria independente serão executados na sede do SENAR AR/CE, situado na 

Av.Eduardo Girão, 317, 1º andar, Jardim América, Fortaleza-Ceará.  
 

II. O prazo de entrega será de : 
 

a) O item 4.1 - Detalhamento da Auditoria no SENAR AR/CE, deve ser executado dentro de 30 (trinta) dias a 
contar do início do trimestre; 

b) O item  4.2. - Da Análise nas Prestações de Contas, deve ser executado 04 (vezes) vezes ao ano, e se 
inicia a partir da entrega dos relatórios trimestrais do SENAR AR/CE, conforme cronograma estabelecido 
na Resolução do Conselho Fiscal; 

c) O item 4.3 - Do Detalhamento das Prestações de Contas Relativas ao Encerramento do Exercício 
Financeiro, deve ser executado juntamente com a análise dos Processos de Prestação de Contas do 4º 
trimestre.  

 
§1º. Os Relatórios de Auditoria Independente e os Relatórios de Revisão das Informações deverão ser entregues 
em até 10 (dez) dias, antes da realização das reuniões do Conselho Fiscal do SENAR AR/CE. 
 
§2º. A licitante vencedora deve comparecer às Reuniões do Conselho Fiscal, para apresentação dos trabalhos 
realizados e saneamento de eventuais dúvidas. O Conselho Fiscal efetuará a análise e aprovação das contas, em 
data a serem agendadas posteriormente.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
Para atender às despesas do presente Contrato, o CONTRATANTE, valer-se-á de recursos financeiros próprios 
ou decorrentes de programas específicos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado em 04 (quatro) parcelas, após a conclusão da prestação dos serviços, por final de 
trimestre, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA. Para tanto, caberá a esta 
apresentar a Nota Fiscal/Fatura acompanhada de suas regularidades fiscais vigentes, com descrição detalhada 
dos serviços prestados, para as conferências e os atestados de recebimento pela área solicitante com 10 (dez) 
dias de antecedência.  
 
§ 1º. Quanto às retenções de tributos e contribuições no pagamento, serão obedecidos o disposto da IN SRF nº 
381, no Art. 2º e suas alterações posteriores. 
§ 2º. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à Contratada e o prazo 
de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para 
a Contratante. 
§ 3º. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA poderão ser suspensos em virtude de descumprimento 
de qualquer obrigação que lhe for imposta, decorrente de penalidade ou inadimplência. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos nas cláusulas e condições deste Contrato, obrigam-
se as partes a:  
 
Quanto a CONTRATADA: 
a) cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços contratados se realizem com esmero 

e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
b) apresentar todos os relatórios impressos e assinados e em arquivo eletrônico; 
c) apresentar relatório definitivo ao fim de cada trimestre, acompanhado da respectiva Nota Fiscal; 
d) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
e) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante a execução do 

contrato,; 
f) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE; 
g) comparecer às Reuniões do Conselho Fiscal, em datas a serem agendadas posteriormente, para 

apresentação dos trabalhos realizados e saneamento de eventuais dúvidas; 
h) responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do Contrato;  
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, 

quando nas dependências da CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os 
serviços objeto deste Contrato, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; 

j) solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto do 
Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste instrumento tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 

k) manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução 
dos serviços; 

l) responsabilizar-se pela integral prestação dos serviços, bem como por obrigações decorrentes do 
descumprimento da legislação em vigor; 

m) ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ocasião 
da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como arcar com qualquer ônus oriundo de 
processos judiciais ou administrativos; 

n) responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu pessoal, nas dependências do 
CONTRATANTE, obrigando-se a substituir ou afastar, de imediato, qualquer empregado por motivo de má 
qualidade dos serviços ou por outra razão, a critério do CONTRATANTE. A eventual substituição nos termos 
ora dispostos não implicará em qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, suportando a 
CONTRATADA quaisquer encargos ou responsabilidades trabalhistas ou previdenciárias relativamente aos 
empregados substituídos ou afastados;  

o) transferir todas as informações que forem solicitadas pela empresa de auditoria que a suceder, de acordo 
com a ética desse ramo de atividade; 

p) a CONTRATADA não poderá de forma direta ou indireta participar ou prestar serviços à outra entidade 
utilizando as informações e materiais que sejam de propriedade do CONTRATANTE. 
 

Quanto a CONTRATANTE: 
 
a) efetuar os pagamentos relativos às prestações de serviços, nas condições estabelecidas. 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento 

deste Contrato;  
c) exigir da CONTRATADA, dentro dos limites de exequibilidade técnica, a perfeita execução do objeto deste 

contrato; 
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d) proporcionar todas as facilidades, informações, orientações e dados para que o CONTRATADA possa 
desempenhar seu trabalho dentro das normas deste Contrato; 

e) acompanhar a execução do objeto. 

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO E DO DIREITO AUTORAL 
A CONTRATADA assume total responsabilidade, inclusive por seus sócios e colaboradores, em manter absoluto e 
irrestrito sigilo sobre o conteúdo das informações que digam respeito ao CONTRATANTE, que vier a ter 
conhecimento por força da prestação dos serviços ora contratados, vindo a responder, portanto, por todo e 
qualquer dano que o descumprimento da obrigação aqui assumida venha a ocasionar ao CONTRATANTE. 
 
§ 1º. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo, bem como a não divulgar a terceiros sobre qualquer forma, 
ou usar para outras finalidades que não sejam para os fins objeto desta licitação, as informações intercambiadas 
com a CONTRATANTE, doravante denominadas “Informações Confidenciais”, exceto naquilo que for parte da 
interface com órgãos de controle, que devam ser de algum modo consultado, acionado ou atendido. Fica 
estabelecido entre as partes o prazo de 05 (cinco) anos após o término do contrato para a vigência da obrigação 
de sigilo. 
§ 2º. As informações confidenciais, quando requeridas por autoridades judiciais ou por qualquer outra autoridade 
competente, ou quando advenha de conhecimento público, não caracterizará violação ao dever de 
confidencialidade.  
§ 3º. A obrigação de não revelar as informações confidenciais a terceiros se estende aos empregados e demais 
pessoas que mantenham relação comercial, trabalhista ou outra qualquer com a CONTRATADA. 
§ 4º. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal e eventuais subcontratados guardem absoluto sigilo 
sobre dados, informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, sendo vedada toda e qualquer 
reprodução dos mesmos. 
§ 5º. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos e/ ou elaborados pela 
CONTRATADA na execução dos serviços ora contratados, serão de exclusiva propriedade da CONTRATANTE, 
não podendo a CONTRATADA utilizá-los para qualquer fim, ou divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser 
que prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS COM PESSOAL 
Os profissionais contratados pela CONTRATADA, envolvidos na execução, direta ou indiretamente, dos trabalhos 
objeto deste Contrato não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, muito menos lhe caberá 
qualquer tipo de obrigação decorrente dessa contratação, seja ela trabalhista, fiscal ou previdenciária.  
Parágrafo único. Reconhecendo que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE 
e as pessoas que trabalharem para a CONTRATADA na execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA 
assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente, todos os ônus decorrentes de quaisquer processos 
administrativos ou judiciais de qualquer natureza, inclusive reclamações trabalhistas e ações indenizatórias, que 
sejam instauradas contra a CONTRATANTE pelos referidos trabalhadores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, à 
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 a contratante 

pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos. 
 
§ 1º. O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos para execução dos serviços objeto deste contrato 
ensejará à CONTRATADA multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo serviço, para cada 
dia de atraso. 
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§ 2º. 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. 
§ 3º. 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. 
§ 4º. As multas serão cobradas, a critério do CONTRATANTE, por uma das formas a seguir enumeradas: 
 

a) Mediante descontos nos recebimentos a que a CONTRATADA tiver direito; 
b) Mediante cobrança judicial. 

 
§ 5º. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou 
neste contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por prazo não superior a 
02 (dois) anos. 
 
§ 1º. 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. 
§ 2º. Na hipótese de rescisão por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA terá direito ao recebimento das 
faturas correspondentes aos serviços que tiverem sido prestados e aceitos.  
§ 3º. O Contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, ou unilateralmente, desde que a outra 
seja comunicada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento das 
obrigações contratuais assumidas até a data da rescisão. 
§ 4º. 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.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal 
fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras. 
 
§ 1º. As partes considerarão completamente cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui 
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, e aceitas pela CONTRATANTE. 
§ 2º. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer 
uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos fora de seu controle, nos 
termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro vigente, desde que essas causas afetem, diretamente, os serviços 
contratados.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SENAR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
Fica eleito o foro da cidade de FORTALEZA, Capital do Estado do CEARÁ, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Contrato.  
 
E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
que declaram haver lido, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais. 

 
 

Fortaleza/CE, XXXXX de setembro de 2018. 
 
 

SENAR/AR-CE 
Sérgio Oliveira da Silva  

Superintendente  
CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXX 
xxxxx 

Representante Legal 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

Assinatura:____________________ 
NOME: _______________________ 
CPF: _________________________ 

Assinatura: _____________________ 
NOME: _________________________ 
CPF: __________________________ 
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ANEXO VIII 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
Edital de Carta-Convite nº 002/2018 
Processo nº 316/2018 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
 Edital de Carta Convite nº 002/2018 

Processo nº 316/2018 
 

 Razão Social   
 CNPJ nº:   
 Endereço:   
 E-mail:   
 Cidade:  Estado:  Fone:  Fax:   
 Pessoa para Contato:   
    
 Temos interesse em participar da licitação acima informada. Para tanto, segue 

confirmação de participação. Informamos que retiramos o edital através do site 
www.senarce.org.br.   
 
Local: _____________________, _____ de _____________ de 2018. 
_____________________________________ 
Assinatura do Licitante 

 

 
 


