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PROCESSO LICITATÓRIO 
CONVITE Nº 001/2015 

 

 - Serviços de Propaganda -  
 
1. DA CONVOCAÇÃO 
 
1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SENAR AR/DF, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília – DF, sito 
à, SEPS 709/909 Lote “D” 3º Andar – CEP: 70.390-089, CNPJ/MF: 04.275.413/0001-
30, a seguir denominado simplesmente SENAR AR/DF, por intermédio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, (C.P.L.), leva ao conhecimento dos 
interessados que realizará PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade CONVITE, 
do tipo MENOR PREÇO. 
 
1.2. Este processo licitatório, de nº 001/2015 reger-se-á pelas disposições do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR – (R.L.C.), que tem seu texto 
aprovado pela Resolução nº 001/CD, de 22/02/2006 e publicado no D.O.U., em 
23/02/2006, e alterado pela Resolução nº 033/CD de 28/06/2011 e publicada no D.O.U 
de 29/06/2011 e demais alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas 
neste Convite e seus anexos.  
 
1.3. DO LOCAL, DATA e HORÁRIOS: 
 
A abertura dos envelopes será realizada no seguinte local, data e horário:                  
 
          LOCAL: Sala de Reuniões do SENAR AR/DF 
 

ENDEREÇO: SEPS 709/909 Lote “D” 3º andar CEP: 70.390-089 
Brasília-DF                                                  
 
DATA:  23 de fevereiro de 2015 

 
HORÁRIO: 09h30  

 
 

 A entrega dos envelopes será no mesmo endereço, até às 09h00 do dia 23 
de fevereiro de 2015.  
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2 – DO OBJETO 
 

 

Constitui objeto do presente Edital, contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços profissionais de propaganda com veiculação em TV aberta para 
execução do Plano de Mídia elaborado pelo SENAR AR/DF, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência e Anexos, sendo a presente licitação do tipo Menor 
Preço.  
 
   
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
  3.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas legalmente 
constituídas, desde que o ramo de atividade seja pertinente ao objeto licitado, e desde 
que satisfaçam todas as exigências aqui descritas, principalmente no que concerne ao 
Termo de Referência, Proposta Financeira e às condições de Habilitação, 
enumeradas nos itens “6” e “7”, respectivamente; 
  3.1.1. O detalhamento dos serviços, procedimentos de execução e as 
obrigações da empresa vencedora, bem como as especificações desta Carta Convite, 
estão dispostos no Termo de Referencia, anexo I deste instrumento Convocatório. 
  3.2. Não poderão participar deste Convite direta ou indiretamente:  
  3.2.1. Empregado, dirigente ou conselheiro do SENAR AR/DF;  
  3.2.2. Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, 
conselheiro, sócios e/ou responsáveis técnicos, empregados, que seja membro titular ou 
suplente da Comissão Permanente de Licitação do SENAR AR/DF;  
  3.2.3. Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, 
conselheiro, sócios e/ou responsáveis técnicos, cônjuge ou parente até segundo grau de 
empregados, dirigentes ou conselheiros do SENAR/AR/DF.  
  3.3. Não poderão também participar deste Convite:  
  3.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição;  
  3.3.2. As empresas suspensas temporariamente de participar em 
licitações e impedidas de contratar com o SENAR;  
  3.3.3. As empresas que se encontrem em recuperação ou com falência 
decretada;  
  3.3.4. As empresas que tenham em seu quadro, empregados menores 
de 18 (dezoito) anos, efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, 
empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  
  3.4. Os licitantes que porventura se enquadrarem em algumas das 
hipóteses citadas nos subitens 3.2 e 3.3 antecedentes ou omitirem tal informação à 
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Comissão de Permanente de Licitação do SENAR/DF, estarão sujeitas às penalidades 
cabíveis e pertinentes a matéria. 
  3.5. Será permitida a participação de Cooperativas, desde que 
apresentem modelo de gestão operacional adequando ao objeto desta licitação, com 
compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução 
dos serviços e do exercício do cargo preposto, e desde que os serviços contratados 
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediação ou subcontratação.  
 
 
 

4 – DO CREDENCIAMENTO 
 

 
  4.1. Cada licitante apresentará, mediante credencial, apenas 01 (um) 
representante legal para atuar no processo, o qual será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório, com poderes específicos para interpor ou renunciar a 
recursos, dentre outros inerentes ao processo. Responderá, para todos os efeitos, por sua 
representada e pelos atos que praticar. Esta credencial será entregue à C.P.L. no 
início da sessão, juntamente com o Contrato Social ou ato de nomeação do 
representante legal da empresa, não devendo ser inserida em nenhum envelope do 
processo licitatório; 
    
   Nota: Se houver mais de uma sessão no processo, e em 

função deste fato o representante de alguma licitante estiver impedido de participar, 

esta deverá credenciar novo representante com estes mesmos poderes.  

 

  4.2. O representante que for o próprio sócio da empresa e tiver 
poderes de representação, poderá entregar apenas uma cópia autenticada do Contrato 
Social. Se for nomeado com poderes de administração e/ou representação deverá 
entregar, além da cópia do Contrato Social, o respectivo documento de nomeação; 
 
  4.3. A falta de credencial não inabilitará a licitante no processo, mas 
impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.  
 
 

5. DA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
  5.1. Os envelopes contendo a Proposta Financeira – (envelope nº 1) 
e a Documentação de Habilitação – (envelope nº 2) serão entregues na sede do 
SENAR AR/DF, na SEPS 709/909 Lote D 3º Andar – CEP: 70.390-089 Brasília-DF, 
nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, em dias úteis, sendo o prazo 
máximo para entrega até as 09h00 do dia 23/02/2015, conforme disposição no início 
deste Convite.  
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  5.2. Os envelopes serão encaminhados à C.P.L. após o devido registro 
de protocolo. Os mesmos deverão ser distintos, fechados, indevassáveis e não 
transparentes, e serão sobrescritos atendendo as seguintes disposições: 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR AR/DF 

CONVITE Nº 001/2015 

Envelope nº 1 – PROPOSTA FINANCEIRA 

Razão Social da Licitante 

A/C Comissão Permanente de Licitações (C.P.L.) 
 

 

 
 

E 
 
 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/DF 

CONVITE Nº 001/2015 

Envelope nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Razão Social da Licitante 

A/C Comissão Permanente de Licitações (C.P.L.) 

 

 

 
 
 
 

6 – DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 

 
  6.1. A “PROPOSTA FINANCEIRA – Envelope “01” deverá atender 
aos requisitos abaixo: 
 
  6.1.1. Ser datada com a mesma data de abertura dos envelopes, 
redigida em língua portuguesa, em papel timbrado ou com identificação segura da 
licitante, datilografada ou digitada devendo ser apresentada em 01 (uma) via original 
devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da 
licitante, ou por Procurador com poderes específicos para este fim, incluindo no preço 
proposto todos os encargos incidentes, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, contendo a razão social, o endereço com telefone, email, CNPJ e, de 
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preferência, código e nome do Banco, Agência e o número da conta bancária da 
licitante; 
  6.1.2. Ser entregue no local, dia e hora estabelecidos no subitem 1.3 
deste Edital; 
  6.1.3. Ser assinada em sua parte final, pelo representante legal da 
licitante; 
  6.1.4. Ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será 
inferior a 60 (sessenta) dias contados da data marcada para o seu recebimento, ficando 
estabelecido que na sua omissão será considerado esse prazo; 
  6.2. Declaração expressa de que o valor final a ser faturado não 
incidirá ao SENAR quaisquer impostos, encargos, taxas, seguros e outros ônus 
incidentes sobre a prestação dos serviços objeto desta licitação; 
  6.3. No preço deverão estar incluídos todos os impostos, inclusive o 
IOF, tributos, fretes, transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários, comerciais, taxas e demais encargos; valor total, em moeda corrente 
nacional, em algarismos, por extenso, já incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a prestação dos serviços; enfim, todas as despesas diretas e indiretas incidentes 
sobre a prestação dos serviços objeto desta licitação. Em nenhuma hipótese poderá ser 
alterado o conteúdo da Proposta apresentada;  
  6.4. Citar, impreterivelmente, que durante a vigência do contrato a 
licitante assume inteira responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados;  
  6.5. A simples participação na presente licitação evidencia ter a 
licitante, examinado cuidadosamente este Edital e seus anexos, e se inteirado de todos 
os seus detalhes e com eles haver concordado; 
  6.6. Não serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, 
propostas de preços que contenham opções, sendo objeto de desclassificação aquelas 
que não atendam às especificações e exigências deste Edital; 
  6.7. As notificações às licitantes sem representante credenciado, após 
a abertura das propostas, serão efetuadas mediante e-mail, inclusive para fins de 
recursos. Assim, as licitantes deverão informar, em sua proposta financeira, o endereço 
eletrônico (e-mail), bem como informar eventual alteração nesse endereço. A licitante 
será considerada notificada já a partir do momento do envio da mensagem.  
 
 
 

7 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA E 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
  Os Documentos de Habilitação a seguir relacionados deverão ter 
prazo de validade vigente na data de abertura do envelope, e deverão ser entregues em 
vias únicas, no original; cópia autenticada em tabelionato; ou extraída dos sites oficiais 
da internet. Todos os documentos deverão se referir ao mesmo estabelecimento da 
empresa, comprovados pelo mesmo CNPJ/MF. Não serão aceitos protocolos de 
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encaminhamento destes documentos. Para habilitação nesta licitação serão exigidos os 
seguintes documentos (Envelope nº "2"):  
   

7.1. Habilitação Jurídica 
 
   a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
   b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade 
por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores; 
    b.1) Os documentos em apreço, deverão estar 
acompanhados de todas as alterações, ou de documento consolidado;  
    b.2) Encaminhar a comprovação do Responsável 
Legal da empresa, caso o mesmo tenha sido nomeado em ato separado mediante Termo 
de Posse que o investiu no cargo. 
   c) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
   d) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) - CRF; 
   e) Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social 
(INSS) - CND, emitida pela RFB; 
    f) Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal - 
www.receita.fazenda.gov.br; 
    g) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante, sendo esta última 
emitida com fins específicos para licitação na forma da lei; 
   g.1) O documento requerido na forma da letra "g" deste Item, 
das licitantes estabelecidas no Distrito Federal, é a Certidão de Débitos, emitida pela 
Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal - Subsecretaria da Receita, 
inadmitindo-se qualquer outra.  
   h) Certidão negativa de falência ou concordata ou     
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 
90 (noventa) dias, da data para realização da licitação, exceto quando dela constar o 
prazo de validade; 
   i) Declaração de que não tem empregado, dirigente, gerente, 
conselheiro, responsável técnico empregado e acionista ou associado com direito a voto, 
em seu quadro funcional ou social, que seja: a) funcionário, dirigente ou membro da 
Administração do SENAR/DF; b) cônjuge ou parente até segundo grau de empregados, 
dirigentes ou Conselheiros do SENAR/DF; c) membro titular ou suplente da Comissão 
Permanente de Licitação do SENAR/DF, ANEXO V. 
   j) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de 
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme ANEXO III; 
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   k) Declaração, observadas as penalidades previstas, de 
superveniência de fatos impeditivos da habilitação, conforme ANEXO IV; 
   l) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; 
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição. 
  m) A empresa proponente será responsável por todas as 
informações prestadas sujeitando-se às penalidades legais, caso essas informações 
venham a induzir a CPL em erro de julgamento. 
     
 
 

  7.2. Qualificação Técnica  
 
 
  a) Três “ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA”, fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante presta ou já 
prestou, de modo satisfatório, os serviços pertinentes ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação;  
  b) Comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório; 
   
 
 Observações:  
 
  a) Os documentos necessários ao credenciamento e a habilitação 
poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por tabelião de notas, conferida 
pelo Membro da Comissão, mediante apresentação do documento original ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. Somente serão aceitos para confronto os 
documentos originais, e estes, e as cópias deverão estar em perfeitas condições de 
legibilidade e entendimento.  
  b) Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, 
sendo vedada a sua retirada ou substituição.  
  c) Os documentos e/ou certidões comprobatórias de regularidade ou 
de inexistência de débito deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na falta 
desta informação serão considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados da 
emissão, aprovação ou da data de assinatura, pela autoridade competente. As exceções 
serão avaliadas quando anexada legislação para o respectivo documento.  
  d) Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, a CPL, durante a sessão pública, poderá realizar 
consulta on line aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos.  
  e) Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio 
ou sede da licitante.  
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  f) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens 
anteriores ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e 
quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da licitante. 
   
   

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCEDIMENTO  
 

 
  8.1. A abertura dos envelopes, em data e horário previstos neste 
Convite, ocorrerá em 02 (duas) etapas, a saber:                                                                                                
 

a) Na Primeira Etapa a C.P.L. fará a abertura dos 
Envelopes nº 1 – Proposto Financeira, verificando as 
condições de atendimento e fazendo a classificação do 
menor preço ao maior, definindo neste momento a(s) 
Proposta(s) Financeira(s) mais vantajosa(s) ao SENAR 
AR/DF. 

 
Nota

1
: Em caso de empate, a definição ficará ao critério de sorteio entre as 

propostas iguais, no ato da sessão; 

 Nota
2
: Havendo manifestação por parte de alguma licitante quanto ao direito 

de recorrer, relativamente à questão preço, a C.P.L. consignará em ata, e passará a 

segunda etapa. 

 
b) Na Segunda Etapa a C.P.L. fará a abertura do Envelope 

nº 2 – Documentos de Habilitação, apenas daquela(s) 
licitante(s) que for(am) classificada(s) com o menor preço 
total do certame. A C.P.L. examinará todos os 
documentos apresentados e suas validades, conforme 
previsão no Convite; 

  
Nota

1
: Se a licitante portadora da proposta mais vantajosa não 

atender às exigências do instrumento convocatório, nos quesitos prazos e condições de 

sua documentação, e em função disto for inabilitada, será aberto o envelope nº 2 da 

licitante com a segunda proposta mais vantajosa e assim sucessivamente, até que seja 

definida a vencedora;  

Nota
2
: Havendo manifestação por parte de alguma licitante quanto ao 

direito de recorrer, relativamente à documentação de habilitação, a C.P.L. consignará 

em ata.  

 

  8.2. O julgamento das propostas financeiras será objetivo, realizado no 
dia, hora e local indicados no subitem 1.3 deste Edital, em conformidade com o tipo de 
licitação, com os critérios estabelecidos neste Edital e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos; 
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  8.3. No horário e local indicados no subitem 1.3 deste Edital será aberta a 
sessão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
  8.3.1. Na presença de todas as licitantes interessadas a Comissão 
Permanente de Licitação procederá a abertura, primeiramente, dos envelopes contendo a 
proposta financeira (Envelope "01") de todas as licitantes, analisando-as de 
conformidade com o disposto no item “6” deste Edital, divulgando em seguida o nome 
das licitantes classificadas e os respectivos motivos. A Comissão Permanente de 
Licitação dará visto em todas as propostas das licitantes, as quais deverão ser rubricadas 
pelos representantes legais das licitantes presentes; 
  8.4. Em seguida a Comissão Permanente de Licitação fará a leitura e a 
divulgação dos preços ofertados por cada uma das licitantes, procedendo a classificação 
das mesmas pela ordem crescente dos preços oferecidos; 
  8.5. Proceder-se-á a abertura do envelope contendo a documentação 
de habilitação (Envelope "02") da licitante classificada em 1° (primeiro) lugar; 
  8.5.1. A Comissão Permanente de Licitação fará a conferência de 
todos os documentos exigidos no item 7 deste Edital, e estando todos corretos a licitante 
será considerada habilitada e a sessão será dada por encerrada; 
  8.5.2. Se o primeiro colocado for declarado inabilitado, será aberto o 
envelope com a documentação de habilitação do segundo colocado, de acordo com a 
ordem de classificação e assim sucessivamente; 
  8.5.3. Os envelopes contendo a documentação das demais licitantes 
permanecerão devidamente lacrados, em poder da Comissão Permanente de Licitação 
até o prazo final para a interposição de eventuais recursos. Caso as licitantes declarem, 
expressamente, desistirem de interpor recurso, os envelopes de documentação serão 
devolvidos às licitantes. 
  8.6. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas 
forem desclassificadas, por não atenderem às exigências deste Edital ou com valor 
manifestamente inexequível, poderá ser fixado pela Comissão Permanente de Licitação 
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas; 
  8.7. A abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" serão 
realizadas sempre em sessão pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes; 
  8.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes à sessão; 
  8.9. Iniciada a abertura dos envelopes não caberá a desistência da 
Proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação; 
  8.10. Caso a Comissão Permanente de Licitação 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 
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licitação. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da 
diligência; 
  8.11. Os envelopes ainda lacrados serão rubricados pela Comissão 
Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes, ficando sob a guarda da mesma 
para abertura em outra sessão; 
  8.12. O objeto desta licitação será adjudicado a uma única licitante 
que, atendidas todas as condições deste Edital, apresentar o menor preço, de acordo com 
as especificações e exigências contidas no Termo de Referência (ANEXO I). 
  8.13. Será desclassificada a Proposta da licitante que não atenda às 
especificações e às exigências contidas neste Edital e seus Anexos; 
  8.14. A homologação desta licitação e a adjudicação do seu objeto 
somente serão efetivadas: 
  8.14.1. Se houver renúncia de todas as licitantes, registrada em ata ou 
formalizada por escrito, do direito de interposição de recurso contra o julgamento das 
Propostas; 
  8.14.2. Após, transcorrido o prazo regulamentar da divulgação do 
julgamento desta licitação, sem que tenha havido interposição de recurso; 
  8.14.3. Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto 
contra o julgamento das Propostas e dado conhecimento de seu resultado às licitantes. 
  8.15. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de 
representante de licitante retardatária; 
  8.16. Cada licitante deverá se fazer presente somente com 01 (um) 
único representante legal. 
  

 

9 – DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
 9.1. O julgamento das propostas será realizado adotando-se o critério de menor 
preço; 
 9.2. O julgamento e classificação das propostas far-se-á em estrito 
cumprimento dos procedimentos descritos neste Edital; 
 9.3. Examinadas as propostas e atendidas às exigências deste Edital será 
considerada vencedora, dentre as propostas devidamente válidas, a licitante que oferecer 
o menor preço; 
 9.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados 
nas ofertas das demais licitantes; 
 9.5. Será desclassificada a proposta da licitante que: 
 9.5.1. Contiver preços condicionados a prazos, descontos ou vantagens 
baseadas em ofertas de outras licitantes; 
 9.5.2. Apresente irregularidades capazes de dificultar o julgamento;  
 9.5.3. Apresentar percentual de desconto simbólico, irrisório, de valor zero ou 
manifestamente inexequível; 
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 9.5.4. Não obedecer ao estipulado neste Edital;  
 9.5.5. Contiver emendas, borrões ou rasuras que comprometam sua 
apresentação e compreensão.  
 9.6. Encerrada a análise das Propostas apresentadas, em conformidade com as 
exigências contidas neste Edital, a classificação far-se-á pela ordem crescente de preços 
ofertados, entre as propostas em julgamento. 
 
 
 

10 – DAS PENALIDADES 
 

 
  10.1. A licitante vencedora que descumprir as condições previstas 
nesta Carta Convite e seus aditivos ficará sujeita às seguintes penalidades: 

10.1.1.  Advertência; 
10.1.2. Multa: Pelo atraso imotivado na prestação dos serviços, poderá 

ser aplicada uma multa de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor total da 
mensalidade. Considerar-se-á exceção à aplicação da multa os atrasos provenientes de 
“caso fortuito” ou “força maior”. 

10.1.3. Suspensão temporária de participação em Licitação e 
impedimento de contratar com o SENAR AR/DF, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;  

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
SENAR AR/DF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até 
que seja promovida a reabilitação;  

10.2. A aplicação da multa não impede que o SENAR AR/DF aplique 
as outras sanções previstas nesta cláusula; 

10.3. Na hipótese da incidência das sanções acima, é garantida a prévia 
defesa. 
 
 
 

11 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E IMPUGNAÇÃO 
 

 
  11.1. Dos resultados das fases da licitação caberão recursos 
fundamentados e por escrito, endereçados à C.P.L. do SENAR AR/DF, via correio no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis, pela licitante que se julgar prejudicada; 
 
  11.2. Os recursos deverão ser entregues no Setor Administrativo da 
sede do SENAR AR/DF, nos dias úteis, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h; 
 
  11.3. Os recursos serão julgados em até 2 (dois) dias, contados da data 
de sua interposição; 
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  11.4. Decairá o direito de impugnar os termos deste convite qualquer 
interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
 
 

12 – DA VIGÊNCIA 
 

 
  12.1. O prazo contratual será de 12 (doze) meses, contados 
consecutivamente a partir do dia da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no art. 29 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, desde que o contratado oferte preços e 
condições mais vantajosas para o SENAR AR/DF. 
 

 
 
 

13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
  13.1. As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão 
por conta dos recursos previsto no Orçamento do SENAR AR/DF. 
 
   
 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  
  14.1. Os serviços prestados serão acompanhados pelo SENAR 
AR/DF, motivo pelo qual a licitante vencedora deverá manter as informações sobre o 
andamento dos serviços sempre atualizadas; 
 
  14.2. A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, 
desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba 
direitos a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso 
tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa; 
 
  14.3. É facultada à C.P.L. ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar 
obrigatoriamente da proposta;  
 
  14.4. Fica assegurado ao SENAR AR/DF o direito de cancelar a 
licitação, antes da emissão da Autorização de Fornecimento, desde que justificado;  
 
  14.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta;  
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  14.6. 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, salvo comunicação contrária;  
 
  14.7. Fazem parte deste edital, os Anexos I a V: 
 
Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II  - Proposta Financeira; 
Anexo III - Declaração de Inexistência de Superveniência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV - Declaração de Inexistência na empresa/entidade de empregado, dirigente, 

gerente, conselheiro do SENAR AR/DF. 
Anexo V - Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor; 

Anexo VI  - Declaração de Renúncia; 

Anexo VII - Carta de Credenciamento.  
 
  14.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do presente Convite e seus Anexos deverá ser encaminhado, 
por escrito, à C.P.L., na sede do SENAR AR/DF, ou e-mail senar@senardf.org.br, até 
48 horas anteriores ao último dia de entrega das propostas; 
 
  14.9. Informar, já na Proposta Financeira, o e-mail, a fim de que o 
SENAR AR/DF possa proceder às intimações e comunicações às licitantes, sem 
representante credenciado, inclusive para fins de recurso; 
 
  14.10. A participação na presente Licitação significa que a licitante 
examinou minunciosamente o presente Convite, as especificações e outros elementos 
técnico/administrativos, achando-os suficientemente claros e conclusivos para a eficaz 
participação no processo licitatório;  
 
  14.11. A licitante que vier a ser contratada fica obrigada a aceitar nas 
mesmas condições propostas, os acréscimos e supressões, de até 25% (vinte e cinco 
por cento), do quantitativo licitado, se houver alteração do projeto;  
 
  14.12. A contagem dos prazos relativos a este processo licitatório, 
sempre será feita excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, se 
encerrando às 17h (dezessete horas) do último dia;  
 
  14.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará 
direito à contratação;  
 

 14.14. Fica eleito o foro do Distrito Federal para dirimir qualquer 
dúvida resultante da execução deste Contrato, que não possam ser solucionados 
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administrativamente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
  14.15. Os casos omissos e os fatos puramente formais, relativos às 
propostas apresentadas, desde que não comprometam a lisura do processo, nem seu 
caráter competitivo, serão solucionados pela C.P.L., observados os preceitos do R.L.C. 
do SENAR e demais dispositivos que regem a matéria. A decisão da Comissão somente 
será considerada definitiva, após homologação, e posterior adjudicação à vencedora 
pelo Presidente do Conselho Administrativo do SENAR AR/DF. 
 
 

   
 
 
 
 
 

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ademar Fernandes dos Anjos Junior 
Presidente da C.P.L.  

SENAR AR/DF 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO  
 

1.1. Constitui objeto do presente Edital, contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços profissionais de propaganda com veiculação em TV 
aberta para execução do Plano de Mídia elaborado pelo SENAR AR/DF, 
conforme especificações, quantidade, exigências e estimativas, estabelecidas 
abaixo, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço. 

 

Item Especificação 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Total Estimada 

01 
Chamadas de 30 segundos 
(semanal) 

Serviço 2 

02 

Exibição do vídeo institucional 
do SENAR com duração de 8 
minutos e 27 segundos 
(semanal) 

Serviço 1 

03 
Oferecimentos de abertura 
(semanal) 

Serviço 1 

04 
Oferecimentos de 
encerramento (semanal) 

Serviço 1 

05 

Produção de 01 (uma) matéria 
de até 5 minutos abordando 
assuntos referentes à ações do 
SENAR AR/DF em campo 
(semanal) 

Serviço 1 

06 

Produção, direção e 
acompanhamento de todos os 
serviços dos itens 01, 02, 03, 
04 e 05. 

Serviço 1 

 O programa será exibido semanalmente, voltado para o público do agronegócio. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Por meio da veiculação de programas em TV aberta, o SENAR AR/DF tem o 
desafio de divulgar suas ações ao público do agronegócio.    

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1. A equipe da empresa contratada deverá apresentar: 
3.1.1. Experiência em produção, roteirização e edição institucional; 
3.1.2. Experiência em locução; 
3.1.3. Experiência em elaboração de plano de mídia estratégico; 
3.1.4. Intermediação de veiculação de programas de TV. 

3.2. Equipamentos: 
3.2.1. A empresa a ser contratada deve ter à disposição, sem ônus para o 

SENAR AR/DF, equipamentos e estrutura de estúdio que permitam um 
material final de alta qualidade visual e sonora. 

 
4. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

4.1. As pautas para elaboração dos programas serão definidas semanalmente pelo 
SENAR AR/DF com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da 
veiculação dos mesmos. 

4.2. Todos o material e os programas finalizados deverão passar por aprovação da 
equipe do SENAR AR/DF antes de qualquer veiculação, podendo haver não 
aprovação por motivos de ordem técnica ou por ausência de demanda. 

4.3. Antes de veiculação de qualquer material e/ou programa, a contratada deverá 
apresentar ao SENAR AR/DF um programa “teste”, conforme especificação do 
objeto de contratação, tendo seu prazo fixado para apresentação de até 01 (um) 
dia útil após o recebimento das pautas. 

 
5. FORMATO DO PROGRAMA 
 

5.1. Programa institucional das ações do SENAR AR/DF a ser veiculado 01 (uma) 
vez por semana, aos sábados, no período vespertino. 

5.2. Os programas deverão ser distintos e produzidos semanalmente, não sendo 
aceito a reprodução de programas e/ou assuntos sem a previa autorização do 
SENAR AR/DF. 

5.3. O programa institucional será composto de: 
5.3.1. Oferecimentos de abertura; 
5.3.2. Chamadas de 30 segundos; 
5.3.3. Exibição do vídeo institucional do SENAR, 
5.3.4. Chamada de 30 segundos; 
5.3.5. Oferecimentos de encerramento. 
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6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 

6.1. A contratada receberá do SENAR AR/DF, as pautas para a elaboração dos 
programas com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da veiculação 
dos mesmos. 

6.2. O objeto da contratação deverá ser aprovado pelo SENAR AR/DF antes de 
qualquer veiculação, por um representante da entidade, através da apresentação 
do programa “teste” a ser entregue em até 01 (um) dia útil após o recebimento 
da pauta do programa. No caso de reprovação, a contratada terá o prazo de até 
01 (um) dia útil para nova apresentação. 

6.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
7.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Edital e Anexos; 

7.1.2. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

7.1.3. Acompanhar a execução dos trabalhos; 
7.1.4. Efetuar os pagamentos relativos à prestação dos serviços; 
7.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 

desempenhar seu trabalho dentro das normas do Termo de Referência, 
Edital e Anexos. 

 
7.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.2.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de 
Referência, Edital e seus anexos, sua proposta e o contrato de prestação de 
serviço a ser firmado entre as partes; 

7.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto; 
7.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o serviço com vícios; 
7.2.4. Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.2.5. Fornecer todos e quaisquer materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários como, contrações do produtor, auxiliar de cinegrafista, 
captação de imagens internas e/externas, aquisições em bancos de imagens 
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e tudo mais que se fizer necessário à perfeita e completa produção do 
programa, em qualidade e quantidade; 

7.2.6. Todos os custos de produção, correrão por conta da contratada, inclusive 
despesas com deslocamento Cinegrafista/Câmera, aparelhagem de luz 
(dentro e fora do Distrito Federal), e outros gastos eventuais com 
equipamentos, captação de imagens externas, cenários, estúdio, etc. Não 
resultando, assim, em ônus adicional para a contratante; 

7.2.7. A elaboração do plano publicitário, incluindo a concepção das 
mensagens e peças (criação) destinadas à veiculação em mídia; 

7.2.8. Conduzir os trabalhos de filmagem, direção, produção e pós-produção; 
7.2.9. Fornecer pessoal treinado e capacitado, com todas as exigências legais 

para execução do objeto; 
7.2.10. Observar todas as normas legais pertinentes ao serviço especializado 

prestado; 
7.2.11. Fornecer clipping em mídia (CD/DVD) das peças veiculadas ao final do 

fechamento de cada mês; 
7.2.12. Cumprir os prazos; 
7.2.13. Quando realizar serviços em nome do SENAR AR/DF, zelar pela postura 

de integridade, ética e solicitude, de modo a garantir plenamente os 
quantitativos e qualitativos das ações executadas. 

 
8. DO PAGAMENTO 
 

8.1.1. O pagamento do serviço executado pela contratada, será efetuado por 
meio de cheque nominal ao contratado, mediante apresentação de Nota 
Fiscal do serviço; 

8.1.2. É facultada ao CONTRATANTE a retenção de pagamentos devidos, 
caso a contratada não esteja em dia com a sua regularidade fiscal, em 
observância ao Parágrafo Único do art. 11 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAR – (R.L.C.), o qual tem seu texto aprovado pela 
Resolução nº. 001/CD, de 22/02/2006 e publicado no DOU de 23 de 
fevereiro de 2006 e alterada pela Resolução nº 033/CD de 28/06/2011 e 
publicada no D.O.U de 29/06/11; 

8.1.3. Os pagamentos serão realizados a partir da apresentação da NF/Fatura 
acompanhados dos custos e das despesas de veiculação, da demonstração 
do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos 
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem 
como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa 
independente, sempre que possível. 
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Edital do Convite nº 001/2015 
ANEXO II 

 MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Distrito 
Federal, situada à SEPS 709/909 Lote D 3º andar, Asa Sul – Brasília-DF. Proposta que 
faz a empresa _________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a) 
________________, relativa aos Serviços de Propaganda para a execução do Plano de 
Mídia elaborado pelo SENAR AR/DF, com a veiculação em TV aberta, conforme 
estabelecido no Edital do CONVITE N.º 001/2015. 
 
1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração, 
serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e 
outros de qualquer natureza. 

Item Especificação 
Unidade de 

Medida 

Quantidade 

Total 

Estimada 

Valor Unitário 

Estimado (cada 

programa) 

Valor 

Total 

01 Chamadas de 30 segundos (semanal) Serviço 2   

02 

Exibição do vídeo institucional do 

SENAR com duração de 8 minutos e 27 

segundos (semanal) 

Serviço 1 

  

03 Oferecimentos de abertura (semanal) Serviço 1   

04 
Oferecimentos de encerramento 

(semanal) 
Serviço 1 

  

05 

Produção de 01 (uma) matéria de até 5 

minutos abordando assuntos referentes 

à ações do SENAR AR/DF em campo 

(semanal) 

Serviço 1   

06 

Produção, direção e acompanhamento 

de todos os serviços dos itens 01, 02, 

03, 04 e 05. 

Serviço 1   

 
2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias. 
Local e data, 
____________________________________________ 
Data, nome, número da identidade, assinatura do representante legal da empresa. 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 

 
MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 
 
 
 
                                 ________________________________________, 
CNPJ/MF: _____________________, com sede __________________________, à 
______________________________, nº ____ - complemento ______, declara sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
 
 
 
 
 

-----------------, em----de---------------de 2015. 
 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA EMPRESA/ENTIDADE DE 

EMPREGADO, DIRIGENTE, GERENTE, CONSELHEIRO DO SENAR AR/DF 
 
 
 
 
 
 

..........................RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA......................., inscrita no CNPJ sob 
o nº................................, com sede (endereço completo), em cumprimento ao exigido no 
Edital do Convite nº 001/2015 – SENAR AR/DF declara, sob as penas da Lei, a 
inexistência na empresa/entidade de dirigentes, gerentes, conselheiro, sócios e/ou 
responsáveis técnicos, empregados, que seja membro titular ou suplente da Comissão 
Permanente de Licitação do SENAR AR/DF;  
 
 
 
 
 
 
 

-----------------, em----de---------------de 2015. 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA 
CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 
 
 
                            ______________________________________, inscrito no CNPJ nº. 
_____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°. 
_______________ e do CPF n°. ________________________________ DECLARA, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos.  
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )*.  

     * em caso afirmativo, assinalar no espaço entre parênteses. 
 
 
 
 
 

-----------------, em----de---------------de 2015. 
 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

 
 
 
 

 
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite, nº. 

001/2015, por seu representante credenciado, declara, obrigando a empresa que 
representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou 
os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase 
habilitatória e ao respectivo prazo, concordando, assim, com o prosseguimento do 
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos 
proponentes habilitado.  
 
 
 
 

-----------------, em----de---------------de 2015. 
 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital do Convite nº 001/2015 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr(a)-------------------------------------------- 
portador(a) da cédula de identidade sob n. --------------- e CPF sob nº -----------------------
------ a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Convite, nº 001/2015, 
instaurado por esse Serviço Nacional de aprendizagem Rural, Administração Regional 
de Distrito Federal – SENAR AR/DF.  

 
 
 
Na qualidade de representante da empresa---------------------------------------, 

outorga-se ao(à) acima credenciado(a), de interposição de Recurso.  
 
                         
 
                                        
                                                  ----------------------, em -----de-----------------2015. 

 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
 
 
 

 


