CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

Processo Licitatório nº 365.152
- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais –

- VERSÃO ATUALIZADA – NOVA DATA -

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de Serviço Social Autônomo, com
sede em Porto Alegre (RS), à Praça Professor Saint Pastous de Freitas n°. 125 - 3° andar, Cidade
Baixa – CEP 90.050-390 - CNPJ/MF: 04.303.406/0001-02, a seguir denominado simplesmente SENARRS, leva ao conhecimento dos interessados as ALTERAÇÕES e NOVA DATA do PROCESSO
LICITATÓRIO, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, na forma e prazos a
seguir especificados.

Este processo reger-se-á pelas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAR – RLC, (texto aprovado pela Resolução n° 001, de 22/02/2006, e atualizado pelas
Resoluções nº 033, de 28/06/2011, e nº 032, de 15/03/2012, todas do Conselho Deliberativo do
SENAR), em especial art. 5º, Inciso I, § 1º, e art. 8º, Inciso II, §§ 1º e 2º; pelas normas e princípios
gerais de licitação; e pelas condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório.

DO LOCAL, DATA e HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

A abertura dos envelopes será realizada conforme segue:
Local:

Sede do SENAR-RS

Endereço: Praça Professor Saint Pastous de Freitas, nº 125 – 3º andar
Data:

Horário:

Bairro Cidade Baixa – Porto Alegre (RS)
02 de julho de 2019 – ( terça -feira )

09 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Os envelopes serão entregues às 9h30, no início da Sessão.
1 – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES

1.1 Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO SENAR-RS, a serem prestados pela empresa que
obtiver a MAIOR PONTUAÇÃO FINAL, em procedimento licitatório do tipo TÉCNICA e PREÇO.

1.2 Os serviços serão prestados sob demanda, observando a agenda de eventos, feiras
e exposições em que o SENAR-RS tiver com previsão de participação.

1.3 Estão compreendidos, dentre os serviços: assessoria na estruturação dos eventos;
planejamento; organização; promoção; produção; execução direta e/ou indireta; coordenação
antes, durante e após a realização de evento; e fornecimento de serviços/produtos para eventos
institucionais promovidos pelo SENAR-RS, com possibilidade de realização em qualquer munícipio
do Rio Grande do Sul.

1.4 A descrição pormenorizada do “OBJETO” desta licitação consta no TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I.
1.5 Está contemplado ainda no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, um “BRIEFING” de
espaço institucional e apresentação de uma atividade dentre as áreas de atuação do SENAR-RS,
a ser exposta no estande da EXPODIRETO COTRIJAL 2019, o qual será a referência para a
elaboração do “PROJETO DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE”.

1.6 Sendo uma licitação do tipo “TÉCNICA e PREÇO”, a PONTUAÇÃO a ser atribuída a
cada licitante dependerá de sua CLASSIFICAÇÃO através da apuração da MÉDIA PONDERADA
das valorizações de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com os pesos
estabelecidos neste Instrumento Convocatório.

1.7 Tendo por base os valores alocados nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, bem como
os Eventos projetados para realização nos próximos 12 (doze) meses, o valor anual para
Atendimento às atividades e contratações para execução das FEIRAS e EVENTOS está em R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

1.8 Estes valores serão revisados a cada período de 12 (doze) meses, podendo o
contrato ser prorrogado, por sucessivos períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, cujo
valor, sem a revisão prevista no item “1.8”, fica acumulado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
de reais), para o prazo máximo.

1.9 Essa revisão será influenciada por alterações na política econômica; previsão
orçamentária do SENAR-RS; e/ou alteração de projetos.

1.10 A estimativa do item “1.7” e a execução dos serviços listados no TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I, inclusive outros que se incluam no âmbito de atuação da agência
contratada, constitui-se de uma previsão dimensionada no período, não estando o SENAR-RS
obrigado a realizá-los em sua totalidade, não cabendo à empresa contratada o direito de
pleitear qualquer tipo de reparação.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas, desde que
atendam aos seguintes requisitos básicos:
2.1.1. Estejam legalmente constituídas;

2.1.2. Que atuem em RAMO PERTINENTE E COMPATÍVEL AO DO OBJETO LICITADO,
conforme CNPJ e Contrato Social ou outro instrumento de constituição da empresa, ou seja,
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, dentre outros;

2.1.3. Que satisfaçam as exigências concernentes à apresentação da PROPOSTA
TÉCNICA – VIA NÃO IDENTIFICADA, e PROPOSTA TÉCNICA – VIA IDENTIFICADA, conforme Cláusula
Quinta deste Instrumento Convocatório;

2.1.4. Que satisfaçam as exigências concernentes à formulação da PROPOSTA
COMERCIAL, conforme Cláusula Sexta deste Instrumento Convocatório;

2.1.5. Que satisfaçam as condições de HABILITAÇÃO, conforme Cláusula Nona deste
Instrumento Convocatório.

2.1.6. Que possuam o Cadastro atualizado dos Prestadores de Serviços Turísticos –
Cadastur, como “Organizadora de Eventos”, conforme Portaria nº 197, de 31/07/2013, do Ministério
do Turismo, cujo objeto social é a prestação de serviços de gestão, planejamento, organização,
promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos, nos termos do
art. 30, da Lei nº 11.771, de 17/09/2008.

2.2 Não será aceita a participação de empresas organizadas sob qualquer forma
associativa ou de consorciamento que, simultaneamente, estejam participando desta licitação
ou possuam representante credenciado em comum; ou ainda, sócio integrando a sociedade de
mais de uma licitante.

2.3 Não poderão participar desta licitação as empresas que tenham sido declaradas
inidôneas, suspensas ou penalizadas, ou estejam inadimplentes com a Administração Pública
direta ou indireta, mediante “Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica” no site do Tribunal de
Contas da União – TCU, que certifica:
2.3.1. Pelo TCU: os Licitantes Inidôneos;

2.3.2. Pelo CNJ: o CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

2.3.3. Pelo Portal da Transparência: o CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas, e o CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

2.4 Não poderão participar das licitações nem contratar com o SENAR-RS dirigente ou
empregado da entidade.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1. O CREDENCIAMENTO será feito no INÍCIO da SESSÃO de Abertura das Propostas, e
dará mediante a entrega da Carta de Credenciamento ou instrumento de Procuração, de
apenas de 01 (um) representante da Licitante, a fim de atuar no processo e intervir em suas fases,
com poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao procedimento licitatório, podendo para tanto, utilizar-se do modelo apresentado na CARTA DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO II.
3.2. A Carta de Credenciamento ou instrumento de Procuração deve, obrigatoriamente,
ser firmada com reconhecimento em tabelionato.
3.3. O representante deverá apresentar documento de identificação válido (RG, CNH,
Carteira de Conselho Profissional, com foto), no ato do Credenciamento.

3.4. O representante legalmente constituído responderá para todos os efeitos por sua
representada e pelos atos que por ela praticar.

3.5. Com o Credenciamento, a licitante entregará o Contrato Social ou ato de
nomeação do representante legal da empresa que assina o Credenciamento, ambos em cópia
autenticada em tabelionato, com Certificação Digital, ou mediante verificação de autenticidade
no site da Junta Comercial.

3.6. Se houver mais de uma sessão no processo e o representante já credenciado estiver
impedido de participar, a licitante deverá credenciar novo representante com os mesmos
poderes, cujo documento deverá ser entregue no início da nova sessão, tal como ocorreu na
sessão original.

3.7. Os membros da Comissão Permanente de Licitações – CPL não farão a
autenticação de quaisquer documentos, mesmo diante dos originais.

3.8. O representante que for o próprio sócio da empresa e tiver poderes de
administração e/ou representação, poderá entregar apenas uma cópia autenticada do Contrato
Social. Se não for sócio, mas dirigente com poderes de administração e/ou representação deverá
entregar, além da cópia autenticada do Contrato Social, o respectivo documento de nomeação,
devidamente autenticado, se tal nomeação não constar expressamente em contrato.
3.9. A falta de representante credenciado não inabilitará a licitante no processo, nem
desclassificará sua proposta.

4 - DA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA, (Envelopes nº 1 e nº 2); e a PROPOSTA
COMERCIAL, (Envelope nº 3), serão entregues diretamente à Comissão Permanente de Licitações
– CPL, até as 09h30 do dia 02/07/2019 (terça-feira), ou seja, no INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA
DAS PROPOSTAS.
4.2 Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, (Envelope nº 4), serão
entregues apenas pelas licitantes CLASSIFICADAS, mediante Convocação da CPL, em data e
horário a ser definido.

4.3 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em 2 (dois) envelopes, distintos,
fechados, indevassados, e não transparentes, sendo:
4.3.1. No Envelope nº 1 deverá estar inserido o PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL
2019 – VIA NÃO IDENTIFICADA.
4.3.1.1. Somente será aceito o PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 – VIA
NÃO IDENTIFICADA que estiver inserido em ENVELOPE PADRONIZADO DO SENAR-RS.

4.3.1.2. O “Envelope Padronizado” deverá ser solicitado pela empresa interessada
no certame, direta e formalmente à Comissão Permanente de Licitações – CPL, de segunda à
sexta-feira, das 08h30 às 12h00, e das 13h30 às 18h00, sendo o prazo máximo para retirada do
envelope até o dia anterior ao Início da Sessão.

4.3.1.3. A entrega do ENVELOPE PADRONIZADO será no dia da Licitação, e deverá
estar fechado; sem rubrica; sem qualquer identificação; sem marca, sinal, etiqueta ou qualquer
indicativo que denuncie a licitante; e ainda, sem danos, amassados ou deformações pelo
conteúdo.
4.3.2. No Envelope nº 2 deverá estar inserido o PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL
2019 – VIA IDENTIFICADA, este no padrão da própria licitante, com embalagem adequada às
características de seu conteúdo, e será endereçado atendendo às seguintes disposições:

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Concorrência n° 01/2019 – Envelope nº 2
PROPOSTA TÉCNICA – VIA IDENTIFICADA

Nome Empresarial, CNPJ e endereço da Licitante

4.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá estar inserida no Envelope nº 3, o qual deverá ser
fechado, indevassado, e não transparente, no padrão da própria licitante, com embalagem
adequada às características de seu conteúdo, e será endereçado atendendo às seguintes
disposições:

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Concorrência n° 01/2019 – Envelope nº 3
PROPOSTA COMERCIAL

Nome Empresarial, CNPJ e endereço da Licitante
4.5. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar inseridos no Envelope nº 4, o qual
deverá ser fechado, indevassado, e não transparente, no padrão da própria licitante, com
embalagem adequada às características de seu conteúdo, e será endereçado atendendo às
seguintes disposições:

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Concorrência n° 01/2019 – Envelope nº 4
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Nome Empresarial, CNPJ e endereço da Licitante
4.5.1. Conforme item “4.2”, este Envelope nº 4, contendo os Documentos de
Habilitação, será entregue apenas pelas Licitantes Classificadas, em data e horário a ser
informado pela CPL, por ocasião da Convocação para tal.

5 – DA PROPOSTA TÉCNICA

5.1. A PROPOSTA TÉCNICA será composta de um PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL
2019, e nesse Projeto deverão estar contemplados: texto narrando a estruturação do Projeto;
planilha de custos do Projeto; e conjunto de imagens do estande, fachadas e layouts.

5.2. A PROPOSTA TÉCNICA será redigida com clareza, objetividade, sem emendas e
rasuras, e em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
5.3. A construção do PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019, terá por base o
“BRIEFING”, que está contemplado no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. No Briefing constam as
informações básicas para nortear o Projeto.
sendo:

5.4. O PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 será apresentado em 2 (duas) VIAS,

5.4.1. 1 (uma) via “SEM” IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA, denominada “VIA NÃO
IDENTIFICADA”; e

5.4.2. 1 (uma) via “COM” A IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA, denominada “VIA
IDENTIFICADA”.
5.5. O formato para apresentação do PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 – VIA
NÃO IDENTIFICADA, será padronizado na forma que segue:

5.5.1. Em caderno único, com espiral simples, preto, colocado à esquerda, e limitado
em 20 (vinte) folhas.
retrato.

5.5.2. O Caderno será no formato A4, em papel branco de 75 a 90 gr., na orientação

5.5.3. A Capa e Contracapa será em branco, sem inscrições, títulos ou apontamentos.

5.5.4. O Conteúdo de “texto” será impresso em papel no formato A4, branco, 75 a 90
gr., orientação retrato. Já o “conjunto de imagens”, e a “planilha de custos”, poderão ser
impressos em cores, e com orientação paisagem.
5.5.5. O espaçamento padrão será de 3 cm nas margens esquerda e direita, e de 2,5
cm nas margens superior e inferior, a partir da borda.
5.5.6. Os títulos, subtítulos, parágrafos e linhas sempre sem recuos.

5.5.7. O espaçamento entre linhas será simples, e será duplo a cada título e subtítulos,
sendo o alinhamento de texto justificado.

5.5.8. O texto e a numeração de páginas com fonte “Arial”, na cor preta, tamanho
“12 pontos”, em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página, em
algarismos arábicos, e sem identificação da licitante.

5.5.9. Na parte de “texto” a Licitante fará uma descrição do estande, suas atividades,
forma e condições de apresentação e atendimento ao público; na “planilha de custos” a
licitante relacionará todos os custos com pessoal de recepção, segurança, atendimento, material
institucional, mobiliário e equipamentos; e no “conjunto de imagens”, fará a apresentação visual
do estande pronto, com pranchas, fotos, desenhos, ilustrações, layouts, e o que mais entender
necessário para demostrar se Projeto.

5.5.10. No PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 – VIA NÃO IDENTIFICADA não
poderá ter: informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite à
Equipe de Avaliação Técnica uma identificação da autoria.

5.6. O PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 – VIA IDENTIFICADA, será no mesmo
formato e apresentação da Via Não Identificada. Todavia, esta deverá possuir a Identificação da
Licitante no Caderno, com logotipia, Nome Empresarial, inscrição no CNPJ/MF, número de
telefone e e-mail para contato, de forma que a Comissão Permanente de Licitações – CPL possa
fazer um “cotejo” entre as duas Vias do Projeto, e então identificar cada uma delas, atribuindo
desta forma a “Pontuação Técnica” a sua respectiva autora.
5.6.1. Os PROJETOS a serem apresentados pelas Licitantes serão avaliados por uma
Comissão de Eventos, composta por 3 (três) técnicos, e a cada um deles será atribuída uma
PONTUAÇÃO TÉCNICA.

5.6.2. Para apuração da Pontuação Técnica, serão observados os 4 (quatro) Quesitos
que seguem, os quais, desmembrados em seus respectivos Subquesitos, receberão 5 (cinco)
Pontos cada um, em caso de Atendimento em sua Proposta Técnica.
5.6.3. A soma dos Quesitos e Subquesitos pontuados indicará a Pontuação obtida pela
Licitante, observando o que segue:

Se Atendido

Quesitos de Avaliação

A.

(5,00 Pontos)

Clareza na exposição da proposta aos requisitos
constantes no briefing, observando:
1. Conceito criativo do espaço.

2. Descrição detalhada do ambiente.

Apresentação e pertinência do projeto visual aos
espaços especificados no briefing, sugestões inovadoras
e layout diferenciado, observando:

1. Projeto visual do estande – layout - ilustração 3D
(perspectiva ambientada).
2. Planta baixa – estrutura geral, layout, distribuição
do mobiliário, divisórias e acabamentos – escala 1/50.

B.

3. Planta elétrica e hidráulica - tomadas, iluminação
cênica, ar condicionado, pontos de água.

4. Planta de rede de dados e telefonia – definição de
pontos.
5. Programação visual do estande
elementos de acabamento e sinalização

–

painéis,

6. Projeto paisagístico.

7. Relação do mobiliário – modelos e quantidades.

8. Memorial Descritivo - especificações técnicas e
instruções necessárias ao perfeito entendimento dos
materiais, acabamentos e seus detalhes, PPCI – Plano de
Prevenção Contra Incêndio e acessibilidade.

C.

D.

Pertinência e otimização da verba disponível para o
Evento, de acordo com os recursos utilizados,
observando:

1. Planilha de Custos contemplando todas as
contratações para atendimento ao projeto apresentado.

ATESTADOS DE CAPACIDADE, emitido por empresa ou
instituição, Pública ou Privada, em papel timbrado do
emitente, datado, com identificação e assinatura de
representante competente para tanto, declarando que a
licitante está prestando ou já prestou serviços de
ADMINISTRAÇÃO e/ou ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
similares aos desta licitação, de forma satisfatória,
atendendo os prazos e condições contratados,
observando:

1. A Licitante poderá apresentar até 9 (nove)
Atestados, sendo que, se atender às disposições previstas

Se Não
Atendido

(0,00 Pontos)

no quesito, cada Atestado receberá 5 (cinco) pontos.
Pontuação da Licitante nos 4 Quesitos:

5.6.4. Para que a Comissão de Eventos possa julgar as PROPOSTAS TÉCNICAS – VIAS
NÃO IDENTIFICADAS sem indícios ou informações das Licitantes, os “Atestados de Capacidade”,
previstos no Quesito “D” da Tabela de Avaliação, DEVERÃO estar inseridos somente no Envelope nº
2 – PROPOSTA TÉCNICA – VIA IDENTIFICADA.
5.7. A Licitante que obtiver a Pontuação Máxima, observando a integralidade dos
Quesitos e Subquesitos, terá 100 (cem) Pontos.

6 – DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
DATADA e com IDENTIFICAÇÃO e ASSINATURA de seu REPRESENTANTE LEGAL, devendo ainda
conter os seguintes itens:

6.1. O NOME EMPRESARIAL da licitante, inscrição no CNPJ/MF, número de TELEFONE e EMAIL para contato.

6.2. A TAXA DE SERVIÇOS, na forma de PERCENTUAL, (em algarismos e por extenso), será
a remuneração da Licitante, pela execução dos “Serviços de Assessoria nos Eventos Institucionais
do SENAR-RS”.

6.2.1. A TAXA DE SERVIÇOS deverá contemplar também todos os custos diretos e
indiretos, os tributos federais, estaduais ou municipais, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, incidentes direta ou indiretamente sobre as 2 (duas) Notas Fiscais que serão
emitidas, conforme o enquadramento tributário a que está submetida a Licitante.
6.2.2. A primeira Nota Fiscal refere-se ao somatório do valor de todas as contratações
de terceiros, comprovadas pelos respectivos documentos fiscais emitidos contra a licitante, para
fins de ressarcimento das contratações, e que será a base de cálculo para a incidência da TAXA
DE SERVIÇO.
6.2.3. A segunda Nota Fiscal refere-se à TAXA DE SERVIÇO e será calculada com base
no valor bruto da primeira Nota Fiscal.

6.2.4. A fim de minimizar a possibilidade de Propostas Comerciais iguais, a TAXA DE
SERVIÇOS, que deverá ser maior que 0,00% (zero), deverá considerar 2 (duas) casas após a
vírgula.
6.2.5. A previsão total dos investimentos nos Eventos, para os próximos 12 (doze)
meses, já com a TAXA DE SERVIÇOS, está estimada no item “1.7”, deste Instrumento Convocatório.
6.2.6. Se houver divergência entre a TAXA DE SERVIÇOS apresentada em algarismo, e
a apresentada por extenso, prevalecerá aquela por extenso.

6.3. DECLARAÇÃO de que a participação no processo, com a apresentação desta
Proposta, indica atendimento total às especificações mínimas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA
– ANEXO I, bem como às demais condições previstas no Instrumento Convocatório e seus Anexos.
6.4. DECLARAÇÃO de que a TAXA DE SERVIÇOS proposta é de exclusiva responsabilidade
da Licitante e não assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob
a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. DECLARAÇÃO de que a Proposta terá VALIDADE não inferior a 90 (noventa) DIAS, a
contar da entrega dos envelopes.
6.6. DECLARAÇÃO de que envidará todos os esforços no sentido de obter as melhores
condições de negociações comerciais junto aos fornecedores e subcontratados de serviços
especializados, transferindo ao SENAR-RS as vantagens obtidas.
6.7. DECLARAÇÃO de que possui CAPACIDADE FINANCEIRA, ESTRUTURA ADEQUADA e
PESSOAL QUALIFICADO para a execução dos Serviços na forma prevista em Edital.
6.8. Para elaboração da proposta, a Licitante poderá adotar o MODELO DE PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO III.

7 – DO CRITÉRIO E CONDIÇÕES DE JULGAMENTO

7.1 Esta concorrência é do Tipo TÉCNICA e PREÇO, e será processada e julgada pela
Comissão Permanente de Licitações – CPL, a qual adotará, para definição da Licitante
Vencedora do certame, o critério de apuração da Média Ponderada, tendo a Proposta Técnica
um peso de 60% (sessenta por cento), e a Proposta Comercial, um peso de 40% (quarenta por
cento).

7.2 A CPL, no ato da Sessão, fará a conferência da apresentação da Proposta Técnica –
Via Não Identificada, observando cada condição prevista no subitem “5.5”. O desatendimento
de cada condição expressa no Edital implicará no desconto de 2,0 (dois) Pontos em sua
PONTUAÇÃO TÉCNICA - PTE.

7.3 Para a Análise e Julgamento das Propostas Técnicas a CPL terá o apoio de uma
Subcomissão composta por 3 (três) Coordenadores envolvidos diretamente com os Eventos, os
quais determinarão, avaliando em conjunto, a PONTUAÇÃO TÉCNICA - PTE de cada Licitante,
tendo por referência os “Quesitos” e “Subquesitos” elencados na Tabela de Pontuação prevista
no subitem “5.6.3.”, deste Instrumento Convocatório.
7.4 Se houver empate na Pontuação Final, o primeiro critério a ser adotado será aquela
Licitante com maior pontuação na letra “B”, do item “5.6.3”. Persistindo o empate, será verificada,
em ordem de pontuação, a das letras: “D”, depois “C”, e por último “A”. Permanecendo o
empate, aquela Licitante com Menor Taxa de Serviços.

7.5 Por fim, se adotadas as sequencias de desempate acima, e persistir o empate, o
critério final será um sorteio entre as Licitantes empatadas, na própria Sessão.

7.6 Será DESCLASSIFICADA a Proposta que “Não Pontuar” em qualquer dos quatro
Quesitos de Avaliação, (subitem “5.6.3”), bem como aquela Licitante que não atingir, no Total da
Pontuação Técnica, no mínimo 60 (sessenta) Pontos.

8 - DA APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA – MAIOR PONTUAÇÃO FINAL

8.1. Em atendimento às disposições do art. 8°. Inciso II, § 2°, do RLC do SENAR, o critério
utilizado para classificação das licitantes será através de uma PONTUAÇÃO FINAL.

8.2. Para operacionalizar os Cálculos de Pontuação a Comissão Permanente de
Licitações – CPL aplicará os dados obtidos de cada Licitante na GRADE DE CLASSIFICAÇÃO –
ANEXO IV, observando o que segue:

8.2.1. No que se refere à PONTUAÇÃO TÉCNICA – PTE, a Licitante que obtiver a
Pontuação Máxima terá 100,00 (cem) Pontos, e conforme disposições do item “7.6”, para se
manter Classificada, não poderá “zerar” nenhum Quesito, nem obter uma Pontuação menor de
60 (sessenta) Pontos.
8.2.2. Para iniciar a apuração da PONTUAÇÃO TÉCNICA – PTE, de cada Licitante, a
CPL somará os pontos obtidos através dos Quesitos “A”, “B”, “C” e “D”, do subitem “5.6.3”, da
Cláusula Quinta, deste Instrumento Convocatório.
8.2.3. Para o fechamento da PONTUAÇÃO TÉCNICA – PTE, a CPL aplicará o peso 60%
(sessenta por cento) sobre o nº de Pontos obtidos, mediante a seguinte aplicação:
1º - Nº de Pontos = A + B + C + D + E
2º - PTE = nº de Pontos x 60% (peso)
8.2.4. Para iniciar a apuração da PONTUAÇÃO DA TAXA – PTX, de cada Licitante, a
CPL terá por referência a MENOR TAXA DE SERVIÇOS apresentada, a qual será atribuída um total
de 100 (cem) Pontos. As demais Taxas apresentadas terão sua Pontuação proporcional à menor.
8.2.5. Para o fechamento da PONTUAÇÃO DA TAXA – PTX, a CPL aplicará o peso 40%
(quarenta por cento) sobre o nº de Pontos obtidos, mediante a seguinte aplicação:
1º - PTX = (M. TX / TX P.) x 100
2º - PTX = nº de Pontos x 40% (peso)
Onde:

PTX = Pontuação de Taxa
M. TX = Menor Taxa de Serviços, dentre as Propostas
TX P. = Taxa de Serviços Proposta, de cada Licitante

8.2.6. Para apuração da PONTUAÇÃO FINAL – PFI, de cada Licitante, a CPL somará a
PONTUAÇÃO TÉCNICA – PTE, com a PONTUAÇÃO DA TAXA – PTX, mediante a seguinte fórmula:
PFI = PTE + PTX

9 – DA HABILITAÇÃO

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem apresentados terão seu prazo de validade
vigente na data de abertura do envelope, entregues em vias únicas, no original ou mediante
cópia autenticada em tabelionato; e nas versões extraídas dos sites oficiais da Internet, conforme
o tipo de documento. Todos os documentos deverão se referir ao mesmo estabelecimento da
empresa, comprovados pelo mesmo CNPJ/MF. Não serão aceitos protocolos de
encaminhamento dos documentos de habilitação, nem serão autenticados no ato da sessão
pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, mesmo diante dos originais.

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente.

9.1.2. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado
no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo
da apresentação dos demais documentos descritos no subitem “9.1.1”.

9.1.3. As licitantes que apresentarem os documentos listados nos subitens “9.1.1” e
“9.1.2”, por ocasião do Credenciamento, não precisarão fazê-lo novamente, nesta etapa.

9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2.1. No objeto do Contrato Social da licitante, ou outro instrumento de constituição
da empresa, bem como no CNPJ, deverá estar demonstrado que atua em RAMO COMPATIVEL E
PERTINENTE AO DO OBJETO LICITADO, sendo a descrição mais adequada a prestação de
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES como Atividade Econômica
Principal ou Secundária.
9.2.2. A Comissão Permanente de Licitações – CPL poderá, em sede de diligência,
solicitar à licitante vencedora que forneça cópia da NF/empenho ou contrato que comprovando
a prestação dos serviços mencionados no respectivo atestado.

9.2.3. Apresentação de Declaração, emitida pela licitante, em papel timbrado,
assinada por seu responsável técnico ou representante legal, de que a mesma possui aptidão,
disponibilidade e capacidade operacional em Porto Alegre ou região metropolitana de Porto
Alegre, com descrição das instalações e infraestrutura, assim como aparelhamento técnico
adequado para a integral execução dos serviços contratados.

9.2.4. Caso não tenha a capacidade operacional prevista no item anterior, que
assegure que a terá, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato, sob pena
de, não cumprindo, seja desclassificada do processo, e aplicadas as penalidades previstas neste
Instrumento Convocatório.

9.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

9.3.1. Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, vigente na data de abertura das propostas, ou, se não constar expressamente uma data
de vigência, que tenha emissão não superior a 30 (trinta) dias da sessão de abertura.
9.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem situação financeira satisfatória da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço será
avaliado por meio de obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1,00 (>1), resultante da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ______________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = _______________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
_____________________________________________
Passivo Circulante

9.3.3. A licitante com menos de 1 (um) ano de existência, que ainda não tenha
Balanço, deverá apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e
Patrimônio Líquido relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de
Índice de Solvência (S) maior ou igual a 1 , 0 0 (≥ a 1), conforme fórmula abaixo:
Ativo Total
S = ________________________________________________
Passivo Circulante

9.3.4. A licitante que realiza a Escrituração Contábil por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) deve apresentar o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital
devidamente acompanhado da impressão das demonstrações contáveis entregues digitalmente.
9.3.5. Os índices obtidos nas fórmulas acima serão calculados pela própria licitante,
identificado e assinado pelo representante legal, confirmados pelo responsável por sua
contabilidade, com nome, nº. de Registro no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura.

9.3.6. Para efeito de comprovação deverão ser apresentadas as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício fiscal de 2018.

9.4 REGULARIDADE FISCAL

9.4.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

9.4.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.4.3 Prova de Regularidade quanto aos Tributos Federais, emitida pela Receita
Federal; e quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
abrangendo, inclusive, as Contribuições Sociais.
9.4.4 Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede da licitante.
9.4.5 Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

9.4.6 Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.4.7 Declaração de inexistência de fatos que impeçam a participação na licitação,
conforme DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS - ANEXO V.

9.4.8 Declaração de Cumprimento do disposto Constitucional, art. 7°, Inciso XXXIII,
conforme DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL - ANEXO VI.

10 - DAS SESSÕES PÚBLICAS E SEUS PROCESSAMENTOS

10.1. As Sessões Públicas serão conduzidas pelo Presidente da Comissão Permanente de
Licitações – CPL.

10.2. A entrega dos Envelopes nº 1, 2 e 3, de todas as Licitantes, serão feitos diretamente
à CPL, até o horário e data previstos neste Instrumento Convocatório. Quanto à entrega do
Envelope nº 4, será informado oportunamente, conforme o andamento de cada Etapa do
processo.
10.3. Serão verificadas as condições editalícias dos Envelopes, fechamento e
identificação, quando for o caso. Os envelopes serão rubricados pelos membros da CPL e
repassados aos representantes presentes para igual verificação e rubrica.

10.4. De cada Sessão serão lavradas Atas narrando e consignando os atos ocorridos,
assinadas pelos membros da CPL, e Representantes das licitantes presentes, processado conforme
segue:

10.4.1. Antes de iniciar a Primeira Etapa, conforme disposições no item “2.3”, deste
Instrumento Convocatório, serão realizadas as “Consultas Consolidadas no Portal do TCU”, através
do CNPJ de todas as empresas que protocolaram seus envelopes.

10.4.2. Na PRIMEIRA ETAPA, a CPL fará o CREDENCIAMENTO dos representantes
presentes, e verificará as condições de atendimento, conforme disposições da Cláusula Terceira,
deste Instrumento Convocatório, e lançará em Ata.
10.4.3. Na SEGUNDA ETAPA, a CPL fará a abertura de todas as PROPOSTAS TÉCNICAS (Envelopes padrão n° 1) - PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 – VIA NÃO IDENTIFICADA,
fará a conferência de atendimento às condições previstas na Cláusula Quinta, item “5.5”, deste
Instrumento Convocatório, rubricará suas páginas, e repassará aos representantes presentes para
igual análise e rubrica. De posse das Propostas Técnicas – Vias Não Identificadas, todas visadas e
avaliadas, A CPL SUSPENDERÁ A SESSÃO, e as encaminhará à “Subcomissão” para o JULGAMENTO
TÉCNICO.
10.4.4. Na TERCEIRA ETAPA, já de posse das Propostas Técnicas – Vias Não
Identificadas, com as respectivas PONTUAÇÕES, a CPL retomará a Sessão e fará a abertura de
todas as PROPOSTAS TÉCNICAS - (Envelopes n° 2) - PROJETO PARA EXPODIRETO COTRIJAL 2019 –
VIA IDENTIFICADA, e fará o cotejo das Propostas afim de identifica-las, e lançar na GRADE DE
CLASSIFICAÇÃO – ANEXO IV, e apuração das respectivas PONTUAÇÕES TÉCNICAS – PTE.

10.4.5. Definidas as PONTUAÇÕES TÉCNICAS – PTE, os representantes presentes serão
inquiridos quanto ao interesse de Recorrer da Pontuação atribuída. Se houver interesse de alguma
Licitante, será aberto o prazo Recursal, e a Sessão será encerrada, e aguardada nova data para
prosseguimento. Havendo “Renuncia” expressa dos representantes presentes, a CPL passará a
próxima Etapa, na mesma Sessão.
10.4.6. Na QUARTA ETAPA, de posse da mesma ou de nova Pontuação, conforme o
resultado da Fase Recursal, a CPL fará a abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS – (Envelopes nº 3).
Fará a conferência das condições de atendimento das Propostas, conforme disposições da
Cláusula Sexta, deste Instrumento Convocatório, e o respectivo lançamento da TAXA DE SERVIÇOS
de cada Licitante na GRADE DE CLASSIFICAÇÃO – ANEXO IV, e assim terá a PONTUAÇÃO DA TAXA
- PTX.

10.4.7. Com a PONTUAÇÃO TÉCNICA – PTE e a PONTUAÇÃO DA TAXA – PTX, a CPL terá
a PONTUAÇÃO FINAL – PFI de todas as Licitantes, e desta forma a Classificação, em ordem
decrescente, com o lançamento do Resultado em Ata. Declarada a licitante portadora da
MAIOR PONTUAÇÃO FINAL, os presentes serão inquiridos quanto ao direito de Recorrer da decisão
da CPL. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes quanto a esse direito, a CPL passará à
Etapa Final.

10.4.8. Em data previamente definida, a CPL passará à QUINTA e ÚLTIMA ETAPA, fará a
abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – (Envelope nº 4), apenas da Licitante portadora da
MAIOR PONTUAÇÃO FINAL - PFI, examinando todos os documentos apresentados e suas
validades, conforme previsão na Cláusula Nona, deste Instrumento Convocatório.

10.4.8.1. Em atendimento às orientações e o posicionamento do Tribunal de Contas
da União - TCU, no que se refere aos documentos relacionados no item “9.4”, a CPL poderá fazer
uma consulta on line junto aos sítios eletrônicos dos respectivos emitentes, no ato da sessão
pública, a fim de sanar o vício ou a omissão de documento emitido pela internet, fazendo sua
extração para supri-la,

10.4.8.2. Sendo hipótese de INABILITAÇÃO ou de descumprimento insanável de
qualquer outra exigência estabelecida no Instrumento Convocatório, o Presidente da CPL poderá
convocar a licitante que obteve a “Segunda Maior Pontuação Final”, para negociação de sua
proposta, e assim sucessivamente até a declaração da vencedora, sempre observando os
critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório.
10.4.9. Os documentos serão rubricados pelos membros da CPL, e repassados
representantes presentes para igual avaliação e rubrica.
10.4.10. Os representantes presentes serão inquiridos quanto ao interesse de Recorrer
da decisão da CPL, relativamente à Habilitação. Havendo Renúncia Expressa de todas as
Licitantes quanto a esse direito, a CPL dará por encerrada a Sessão, emitira a Ata, que será
assinada pelos membros da CPL e representantes das Licitantes presentes.
10.4.11. Na impossibilidade da Renúncia Expressa prevista no subitem acima, serão
adotadas as medidas previstas nos subitens “12.1” a “12.4”, deste Instrumento Convocatório.

10.5. Antes de encaminhar o processo para homologação do resultado, a CPL verificará
a autenticidade das provas de regularidade fiscal apresentadas via internet.

10.6. Ao final dos procedimentos, a CPL elaborará um Relatório Final do processo, e
submeterá sua decisão à Presidência do Conselho Administrativo deste SENAR-RS para
HOMOLOGAÇÃO do resultado e ADJUDICAÇÃO do objeto à Vencedora.

10.7. As notificações às licitantes sem representante credenciado, após a abertura das
propostas, serão efetuadas por e-mail, inclusive para fins de recursos. A licitante será considerada
notificada já a partir do momento do envio da mensagem.

10.8. Superadas todas as etapas acima, o resultado da licitação será divulgado no mural
localizado no saguão de acesso ao SENAR-RS, bem como no site www.senar-rs.com.br/licitacoes,
para conhecimento dos interessados, e convocará a Vencedora do processo para a assinatura
do CONTRATO.

11 – DAS PENALIDADES

A licitante vencedora que descumprir as condições previstas neste Instrumento
Convocatório ficará sujeita às seguintes penalidades:
11.1 Tanto a recusa ou demora na assinatura do contrato, quanto os vícios ou falhas na
prestação dos serviços, falta de atendimento dos prazos e/ou a falta de apresentação de
documentos, comprovantes e outros documentos necessários, constituem DESCUMPRIMENTO DE
EDITAL, o que ensejará uma ADVERTÊNCIA, por escrito.
11.2 A permanência de qualquer das situações previstas no item “11.1”, após a
Advertência, ensejará a aplicação de multa diária de 0,1% (um décimo percentual), tendo por
base o valor total do evento em inadimplemento.

11.3 A aplicação da multa estabelecida no item anterior não impede que o SENAR-RS
aplique outras sanções que seguem, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.

11.4 No caso de inexecução do objeto licitado, ou prestação do serviço com vício de
procedimento, o SENAR-RS poderá ainda, segundo a gravidade da falta cometida, rescindir a
contratação e/ou aplicar as seguintes sanções:

a) Pena de multa indenizatória de 5% (cinco pontos percentuais) sobre o valor total
pago à CONTRATADA, a título de “Taxa de Serviços”, desde a contratação até o momento da
rescisão.
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos.
11.5 As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.6 A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, desclassificar a licitante
vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba quaisquer 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.

11.7 As penalidades previstas neste instrumento convocatório somente serão relevadas
em razão de fatos decorrentes de caso fortuito ou força maior, com justificativa formulada por
escrito, e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a
Contratada for notificada.

11.8 Na hipótese da incidência das sanções acima, é garantido princípio constitucional
da ampla defesa.

12 – DA IMPUGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento quem não o fizer até as
18 horas do segundo dia útil que anteceder a entrega dos envelopes.

12.2 Das fases desta licitação, caberá Recurso fundamentado e por escrito, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, pela licitante que se julgar prejudicada, e será endereçado à Presidência
do Conselho Administrativo do SENAR-RS, e encaminhado por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações – CPL.

12.3 Havendo interposição de recursos, as licitantes serão comunicadas do fato. A
licitante recorrida será comunicada para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no mesmo
prazo recursal, a contar da data de comunicação do recurso. O provimento de recursos somente
invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.4 Os Recursos deverão ser entregues no Protocolo da sede do SENAR-RS, nos dias
úteis, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.

13 – DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado através de documento bancário ou de depósito em
conta corrente, em nome da licitante vencedora, em moeda corrente nacional, mediante a
apresentação das respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas pela Fiscalização do
Contrato, e será de até 20 (vinte) DIAS, após o recebimento regular de toda a documentação
acima indicada.
13.2 É condição essencial para a efetivação de cada pagamento, a entrega das 2
(duas) Notas Fiscais, sendo a primeira referente ao total dos serviços de terceiros, e a segunda
referente à Taxa de Serviços, ambas emitidas em nome do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural–Rio Grande do Sul – SENAR-RS, juntamente com as comprovações mencionadas no item
anterior, bem como a manutenção da regularidade fiscal.
13.3 Os pagamentos a serem efetuados em favor da licitante vencedora, quando
couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:

13.3.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no1.234, de 11 de janeiro de 2012,
conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
13.3.2. Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991; e

13.3.3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou
distrital sobre o tema.
13.4 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 O SENAR-RS fiscalizará a execução dos serviços, devendo a licitante contratada
tomar as imediatas providências para sanar quaisquer vícios de procedimento vinculados ao
objeto desta licitação, a fim de que não haja prejuízo ao SENAR-RS, nem aos fins que se propõe
este processo.

14.2 É facultada à Comissão Permanente de Licitações – CPL 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.

14.3 Fica assegurado ao SENAR-RS o direito de cancelar a licitação, antes de assinado o
Contrato, desde que justifique sua decisão.
14.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta.

14.5 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.
14.6 Integram este Instrumento Convocatório os ANEXOS I a VII, conforme segue:
ANEXO I

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA – BRIEFING DO PROJETO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EVENTOS

ANEXO IV GRADE DE CLASSIFICAÇÃO
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL

14.7
Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação desta Concorrência e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à CPL, na
sede do SENAR-RS, pelo e-mail cpl@senar-rs.com.br, em até as 18 horas do segundo dia que
antecede a entrega das propostas.

14.8 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 18h (dezoito horas)
do último dia.
14.9 Se todas as licitantes forem desclassificadas, ou se todas as classificadas forem
inabilitadas ao processo, o SENAR-RS poderá definir nova data de apresentação de propostas ou
documentos de habilitação, com as devidas correções ou saneamento dos vícios detectados.

14.10 A participação com proposta e documentos neste processo licitatório significa que
houve um exame minucioso do Instrumento Convocatório, suas especificações e outros elementos
técnico/administrativos, restando suficientemente claro e conclusivo para eficaz participação.
14.11 A omissão da licitante no preenchimento de algum quesito, ou fatos puramente
formais, tanto de classificação quanto de habilitação, a critério da CPL, poderão ser supridos pelo
próprio representante credenciado, desde que não comprometam a lisura do processo, nem seu
caráter competitivo, observando os preceitos do RLC do SENAR e demais dispositivos que regem a
matéria.

14.12 A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após Homologação
do processo pela Presidência do Conselho Administrativo do SENAR-RS, e formalizada com
Adjudicação à Vencedora, através da assinatura do CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM
EVENTOS INSTITUCIONAIS - ANEXO VII.

14.13 A homologação do resultado desta licitação não constituirá em obrigatoriedade
de contratação do objeto deste certame.
Porto Alegre (RS), 04 de junho de 2019.

Eduardo de Mercio F. Condorelli
Superintendente

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152

- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais –

- VERSÃO ATUALIZADA -

ANEXO I
Termo de Referência
1 - OBJETO

1.1 Esta licitação tem por objeto a execução de “Serviços de Assessoria para a
realização de Eventos Institucionais do SENAR-RS”, a serem prestados pela empresa que obtiver
a MAIOR PONTUAÇÃO FINAL, em procedimento licitatório do tipo TÉCNICA E PREÇO.
1.2 Os serviços serão prestados sob demanda, observando a agenda de eventos,
feiras e exposições em que o SENAR-RS tiver com previsão de participação.
1.3 Estão compreendidos, dentre os serviços, a assessoria na estruturação dos
eventos, planejamento, organização, promoção, produção, execução direta e indireta,
coordenação antes, durante e após a realização de evento, e fornecimento de
serviços/produtos para eventos institucionais promovidos pelo SENAR-RS, com possibilidade de
realização em qualquer munícipio do Rio Grande do Sul.

2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1 Os serviços contemplam assessoria, planejamento, organização, promoção, apoio

logístico, infraestrutura, produção, execução direta e indireta, acompanhamento presencial,
coordenação, gestão e avaliação para eventos promovidos pelo SENAR-RS.

2.2 Os serviços a serem realizados consistem em planejar o desenvolvimento dos

eventos, propor soluções, agenciar e contratar fornecedores e prestadores de serviços para
projetos de estandes, montagens e desmontagens de estandes, transportes, serviços de
recursos humanos, equipamentos de sonorização, audiovisuais e iluminação para eventos,
equipamentos

de

informática,

equipamentos

para

tradução

simultânea,

serviços

de

alimentação e bebida em eventos, locação de espaço físico, decoração, mobiliário,

sinalização, material de apoio, material de consumo e expedientes, credenciamento
eletrônico e tecnologia para eventos, e supervisionar as entregas e realizações.

2.3 As pré-montagens e eventos poderão ser realizados durante a semana, no

período matutino, vespertino e noturno, como também aos sábados, domingos e feriados,

sendo que as datas e horários serão estabelecidas pelo SENAR-RS na comunicação de

solicitação pelo briefing, sendo vital a disponibilização de um colaborador/subcontratado que

possa atender estas demandas seja presencial ou eletronicamente, sendo sugerido plantão
para atendimento.

2.4 Dentre os Eventos previstos para ocorrerem nos próximos 12 (doze) meses, e que

geraram a estimativa de valor prevista no item “1.7”, do Instrumento Convocatório, destacam-

se: EXPOINTER; EXPODIRETO; EXPOAGRO; Abertura da Colheita do Arroz; FEOVELHA; FENAMILHO;

FENASOJA; FENASUL; FENOVINOS; TECNOVITIS; FENATRIGO; Abertura da Colheita da Soja;

Simpósio da Soja; FENARROZ; Formaturas das Turmas dos Polos Rede e-Tec; Formaturas das
Turmas de Aprendizagem Rural; Seminários de Grande e de Médio Porte; Evento de
Encerramento e Premiação do Programa Agrinho; Eventos Estaduais de Nivelamento e
Capacitação de Prestadores de Serviços de Formação Profissional Rural e de Promoção Social;
Evento Jovens em Campo; e Convenções, dentre outros.

2.5 As imagens produzidas nos eventos do SENAR-RS somente poderão ser utilizadas

pelo próprio SENAR-RS, sendo vedada a utilização pela empresa Contratada, suas
subcontratadas e/ou por terceiros.

2.6 Mediante solicitação formal, contendo justificativa, o SENAR-RS poderá autorizar a

empresa Contratada a utilizar as imagens produzidas.

2.7 A utilização indevida das imagens será caracterizada como descumprimento de

obrigação contratual e ensejará a aplicação das penalidades previstas em Edital, sem prejuízo

da rescisão unilateral de contrato, e da reparação do dano, na forma prevista em legislação e
no Edital.

2.8 É possível a ocorrência de diversos eventos simultâneos, devendo a empresa estar

preparada para dispor de recursos e serviços suficientes para atender todas as demandas
solicitadas pelo SENAR-RS com dedicação e excelência.

2.9 Poderá o SENAR-RS solicitar previamente recebimento ou vistoria de amostras dos

itens a serem demandados, obrigando-se a empresa Contratada a viabilizar esta vistoria
prévia. Uma vez disponibilizados e aprovados, vinculam as características de todos os demais
que deverão ser fornecidos no respectivo evento então demandado.

3 – FORMA DE REMUNERAÇÃO

3.1 A REMUNERAÇÃO da empresa se dará através da aplicação da TAXA DE

SERVIÇOS, considerada como um PERCENTUAL a ser aplicado sobre o valor efetivo total de
cada evento solicitado pelo SENAR-RS, bem como a PLANILHA DE CUSTOS aberta com os itens
que determinaram a apresentação de sua Proposta.

3.2 Para definição do % (percentual) da TAXA DE SERVIÇOS, a Licitante deverá

considerar, além da REMUNERAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS, todos os custos diretos e indiretos,

impostos, tributos federais, estaduais ou municipais, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciários, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, incidentes sobre as 2 (duas)
Notas Fiscais emitidas, conforme o enquadramento tributário a que está submetida a Licitante,
bem como todas as despesas vinculadas a cada evento.

4 - DETALHAMENTO OPERACIONAL DAS SOLICITAÇÕES

4.1 A empresa Contratada deverá utilizar todos os meios possíveis para melhor

atender os clientes consumidores, sempre respeitando ao mínimo descrito do item solicitado.

4.2 Dentre as praxes exigíveis de cada item de serviço contratado, deverão ser

atendidos a pontualidade na execução dos serviços, o cumprimento da metodologia indicada
e seguimento das instruções repassadas pelo SENAR-RS, o preenchimento de documentos
disponibilizados para controle, a utilização de material/instrumento adequado ao serviço
proposto.

4.3 A empresa que vir a ser Contratada deverá adequar o vestuário e apresentação

dos seus colaboradores diretos e indiretos que permaneçam ou circulem pelo local de

realização para cada tipo de evento, desde uma hora antes do início do evento, e até sua
finalização, conforme previsto pelo SENAR-RS.

4.4 Para os colaboradores, especialmente os que atuem em atividades sem

visibilidade pessoal destacada no evento, (como auxiliares gerais e staff de retaguarda), será
exigido um uniforme padronizado da prestadora do serviço, em bom estado de apresentação.

4.5 Todos os colaboradores que trabalharem para eventos do SENAR-RS deverão

sempre estar devidamente asseados.

5 – SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS

5.1 O processo de solicitação de serviços de eventos seguirá uma sequência de

procedimentos, iniciando com uma SOLICITAÇÃO DE EVENTO, conforme ANEXO I-A, deste
Termo de Referência.

5.2 O SENAR-RS encaminhará a Solicitação de Evento por e-mail. Poderá, todavia,

adotar outra forma alternativa, por documento impresso com entrega pessoal; ou outro canal
direto de atendimento, caso o primeiro formato seja ineficiente.

5.3 Para a funcionalidade da Solicitação de Evento, a Contratada deverá acessar

seu e-mail durante todo o período comercial ao menos de hora em hora, e sempre assinalar

“sim” no aviso de recebimento eletrônico de qualquer e-mail enviado, para efeito de

contagem de prazo – valendo como tal eventual manifestação expressa acerca da
solicitação enviada.

5.4 A empresa a ser contratada deverá, ainda, disponibilizar outras formas de

comunicação no formato plantão, em pré-evento e evento, em qualquer horário quando
necessário.

6 – PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO

6.1 A apresentação da PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO/ORÇAMENTO,

conforme ANEXO I-B, deste Termo de Referência, consiste na apresentação dos dados, custos

e fornecedores envolvidos com o Evento, conforme “Orçamento para o Evento”, que

consolida todas as soluções pretendidas para a realização do evento, indicando aspectos
qualitativos e quantitativos dos itens selecionados e ofertados bem como respectivos
fornecedores e previsões detalhadas de entrega e respectivos valores.

6.2 Na remota hipótese de ser absolutamente impossível o atendimento de

determinado serviço especifico, deverá a Contratada instruir sua PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE

EVENTO/ORÇAMENTO com indicação e comprovação da impossibilidade, indicando meios
alternativos dentro do escopo de itens contratados para atingir o mesmo resultado, o que será
apreciado pelo SENAR-RS, sem prejuízo da possibilidade de ensejar redução de avaliação de
item de serviço, aplicação de penalidade ou mesmo rescisão do contrato, se for o caso.

6.3 A empresa Contratada deverá enviar uma CONFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO

EVENTO, ou se for o caso, um pedido de “Ajustes” na PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE
EVENTO/ORÇAMENTO, no DIA ÚTIL SEGUINTE ao do recebimento da SOLICITAÇÃO DE EVENTO,
em caso de eventos para até 100 (cem) participantes; e em até 3 (três) DIAS ÚTEIS, para
eventos de maior porte.

6.4 Para montagem de estandes a confirmação ocorrerá em até 3 (três) DIAS ÚTEIS

para qualquer porte de estande.

6.5 No caso de ajustes solicitados, ou revisão de orçamento, a empresa Contratada

deverá retornar em até 48h do pedido do SENAR-RS.

6.6 A empresa Contratada deverá entregar um CHECK LIST do evento confirmado,

conforme ANEXO I-C, em até 4 (quatro) DIAS ÚTEIS da data da confirmação de realização pelo

SENAR-RS, devendo antecipar esta entrega quando não houver tempo hábil até o evento, de

modo que o SENAR-RS receba o mesmo com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
HORAS do início do evento.

6.7 A empresa Contratada deverá prover os serviços/produtos demandados

relacionadas à execução do evento desejado, de forma direta ou indireta, conforme listado
na PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO/ORÇAMENTO que tenha sido confirmada pelo

SENAR-RS, inclusive respeitando os fornecedores propostos e as amostras porventura
apresentadas, quando requerido pelo SENAR-RS.

6.8 A empresa Contratada deverá acompanhar os eventos desde os preparativos até

o encerramento, promovendo o cumprimento das agendas e prazos acertados, mediante:

6.8.1. Realização, caso necessário, de “Visita Técnica” prévia ao local de realização

do evento. Esta visita não será remunerada pelo SENAR-RS.

6.8.2. Acompanhamento da montagem/desmontagem de toda infraestrutura

necessária, como material, equipamentos e pessoal envolvido (antes, durante e depois do

evento), bem como manter colaborador no ambiente do evento durante toda a sua
execução.

6.8.3. O colaborador ou subcontratado deve estar atento ao cumprimento das

obrigações da empresa Contratada na supervisão do evento.

6.9 O Representante da empresa Contratada no evento será responsável por fazer a

gestão dos fornecedores subcontratados, prezando pela imagem do SENAR-RS e fazendo a

entrega conforme solicitado, sendo responsabilizado por qualquer infortúnio que venha a
ocorrer com a não entrega do evento nos moldes contratados, e incorrendo em
inadimplemento contratual, com a aplicação das sanções previstas no contrato.

6.10 A empresa deverá operacionalizar e monitorar a entrega dos itens, zelando pelo

atendimento com a qualidade necessária, de modo a executar o projeto aprovado, ou ainda
sugerir mudanças pontuais quando avaliadas como relevantes para ajuste imediato, para
implementar caso aprovadas pelo SENAR-RS.

6.11 Encerrado o evento, a empresa Contratada deverá providenciar a retirada dos

itens fornecidos, a fim de repor os locais utilizados ao estado anterior do evento.

6.12 A empresa Contratada deverá fazer um acompanhamento dos processos de

avaliação da qualidade dos itens fornecidos, apresentação de críticas e assinatura do
responsável da Contratada nos documentos de avaliação quando solicitado pelo SENAR-RS.

7 – LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS

7.1 Os Eventos poderão ser realizados em qualquer dos munícipios do Rio Grande do

Sul. Poderá, todavia, haver Eventos em outras cidades de outros Estados do território brasileiro.

7.2 A empresa deverá disponibilizar um representante para atender de modo

concentrado as solicitações de demanda do SENAR-RS, bem como participar de decisões de
ajuste e viabilização dos eventos em cada local de demanda e de realização dos serviços.

7.3 Este representante deverá comparecer às reuniões presenciais agendadas desde

que convocados com ao menos 6 (seis) horas de antecedência quando não houver evento
sendo realizado ou previsto para o dia seguinte. Caso esteja no dia da véspera da realização

de evento ou durante sua realização, a convocação para reunião deverá ser atendida no
prazo de até 1 (uma) hora.

7.4 O não comparecimento, sem justificativa prévia, caracteriza descumprimento

contratual, o que ensejará a aplicação de penalidades previstas em contrato.

8 – CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E DEMAIS SUBCONTRATAÇÕES

8.1 A empresa a ser contratada estará autorizada a contratar/subcontratar

fornecedores, desde que formalmente regulares no âmbito fiscal e legal, e mediante prévia

identificação e aceite pelo SENAR-RS, bastando o aceite do documento de Proposta

Realização de Evento e confirmação do evento para admissão dos subcontratados nela
indicados.

8.2 Deverá possuir contrato de prestação de serviços com o subcontratado podendo

o SENAR-RS solicitar a Contratada a apresentação dos mesmos.

8.3 Para as contratações de MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTANDES DE EVENTOS,

a Contratada deverá observar o que segue:
8.3.1

No orçamento da montadora deverão constar os itens detalhados e

8.3.2

No caso de contratação de montadora deverá realizar 3 (três) cotações

8.3.3

Poderá o SENAR-RS optar por orçar e solicitar a subcontratação com

custos abertos para avaliação pelo SENAR-RS.

no mercado, exceto se identificar que o fornecedor é exclusivo.

outros fornecedores que não aqueles apresentados no orçamento inicial da Contratada, nos
seguintes casos:

8.3.3.1. Quando identificar no mercado fornecedores com valor inferior ao

apresentado pela CONTRATADA;

8.3.3.2. No caso de fornecedor exclusivo ou quando já houver empresa licitada.

8.3.4.

A Contratada permanece obrigada a executar o acompanhamento da

execução dos serviços, conforme cronograma definido, a montagem e a entrega final. A

transferência a terceiros não desonera a Contratada da responsabilidade quanto às
obrigações transferidas às suas Subcontratadas.
8.3.5.

A Contratada deverá acompanhar todos os trâmites legais quanto a PPCI,

8.3.6.

A Contratada deverá controlar em sua totalidade e manter a informação

8.3.7.

É de responsabilidade da Contratada avaliar e sinalizar tecnicamente o

ARRT, RRT e demais necessidades que porventura venham a surgir durante a execução do
serviço.

entre as partes: projetista, montadora, SENAR-RS e Subcontratada.

SENAR-RS quando identificar previamente que a Subcontratada ou fornecedores não terão
condições de cumprir com o memorial descritivo e que não tem regularização fiscal.
8.4. Quanto ao local onde será realizado o evento:

8.4.1. Quando o local do evento possuir Economato, as descrições dos itens

contratados podem sofrer adaptações de acordo com o que foi estabelecido com o local de
realização do evento, devendo a empresa Contratada negociar e indicar que se refere a
economato do local, estando, neste caso, isenta da apresentação de 3 (três) orçamentos.

8.4.2. Quando o local for uma indicação do SENAR-RS, sem onerar custos, por se

tratar de um Parceiro, Entidades de Classe, Universidades e Instituições, também a Contratada
estará isenta da apresentação de 3 (três) orçamentos.

8.4.3. As contratações para seguro do evento (apólice de seguro) a Contratada

deverá apresentar os 3 (três) orçamentos. Entretanto, caso se identifique no mercado tal
impossibilidade, o SENAR-RS poderá isentar, e dispensar da contratação do seguro.

8.5. É vedada a Subcontratação do serviço de assessoria, planejamento, organização

e coordenação de Evento. Estes serviços deverão ser executados, exclusivamente, pela
empresa Contratada, e conduzidos sempre sob responsável técnico experiente comprovado
pela Contratada desde o início da vigência do contrato.

8.6. Será admitida a Subcontratação de alguns projetos arquitetônicos e ambientais

para a execução de projetos de eventos específicos, devendo ser executado por profissional
inscrito em categoria profissional específica (como arquiteto e engenheiro).

9 – APROVAÇÃO DE ORÇAMENTOS E VALORES DEVIDOS À CONTRATADA

9.1 O orçamento apresentado pela Contratada para cada evento programado

deverá ser de acordo com o modelo disponibilizado ou admitido pelo SENAR-RS e deverá estar
acompanhado de comprovações atuais de preço praticado no mercado abarcando, ao

menos, 3 (três) fornecedores diferentes, contendo: CNPJ, Nome Empresarial, e-mail, telefone e

nome do responsável, para valores acima de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

9.2 O acompanhamento de mais cotações para cada item contratado poderá ser

dispensado, a critério do SENAR-RS, quando igual comprovação de valor de mercado houver
sido feita para mesmo item nos 6 (seis) meses anteriores à solicitação.

9.3 Caberá a empresa Contratada, quando realizar as contratações, realizar, no

mínimo, 3 (três) cotações de mercado. Caso o SENAR-RS encontre fornecedor com valor
menor, a Contratada não terá direito à Taxa de Remuneração relativa a este item.

9.4 Os valores utilizados para contratação de produtos e serviços são limitados nos

próprios custos dos eventos, conforme item “1.7”, do Instrumento Convocatório, e observando
os itens descritos na PLANILHA REFERENCIAL - ANEXO I-D, independentemente de serem
prestados diretamente pela Contratada ou de modo indireto.

9.5 Caso o SENAR-RS Identifique valores inferiores a faixa admissível da PLANILHA

BALIZADORA, poderá exigir comprovações de preços de no mínimo dois fornecedores
adicionais, solicitar que a cotação seja feita com outros fornecedores.

9.6 Manterá a Contratada, mesmo neste caso, sua obrigação de coordenar e apoiar

a execução dos trabalhos do respectivo fornecedor contratado.
9.7

As prestações de contas da Contratada deverão constar explícita e claramente

os preços de cada recurso utilizado no evento, acrescendo-se, sobre aqueles contratados junto
a terceiros, a Taxa de Remuneração, sendo esta indevida sobre os serviços prestados
diretamente pela Contratada.
9.8

A Contratada terá direito ao pagamento de cada item aprovado e utilizado do

orçamento do evento realizado, inseridos em respectiva nota fiscal e adicionados de Taxa de
Remuneração para aqueles realizados por terceiros em subcontratação.

10 – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. Os profissionais designados pela empresa para esta tarefa deverão estar

revestidos de poderes legais de representação e com autonomia para tomar decisões que

impactem no bom andamento dos serviços, devendo estar constituídos formalmente como
prepostos nos termos do modelo fornecido pelo SENAR-RS.

10.2. Caso algum item demandado não possa ser utilizado ou aproveitado no evento,

por conta de outro item relacionado que deveria acompanha-lo, e a empresa não houver

criticado e indicado esta limitação, tal item não será remunerado, e ainda a sujeitará à
aplicação de penalidade.

10.3. Caso ocorram situações nos eventos que não estejam em conformidade com o

contratado, a empresa deverá resolver de forma imediata (até 2h) a situação.

10.4. Caso o Contratante solicite reunião presencial emergencial, a empresa deverá

atender em prazo máximo de até 6 (seis) horas quando existir evento em planejamento, e em

menos de 1 (uma) hora quando estiver no dia de véspera do evento ou durante seu período
de execução.

10.5. Quando houver a obrigatoriedade ou necessidade, realizar o processo junto aos

órgãos governamentais competentes para obtenção de licenças, alvarás temporários,

liberações e autorizações, pagamento de taxas e demais exigências, atendendo a legislação
do munícipio/Estado onde o evento ocorrerá, em tempo hábil à realização do evento. Poderá

ser posteriormente reembolsado pelo SENAR-RS, caso solicitado, acompanhado do respectivo
comprovante.

10.6. Tratando-se de taxa pública exigida não pelo serviço/item prestado/fornecido,

mas apenas pelo local onde será realizado o evento – tipo alvará municipal específico. Poderá

ser posteriormente reembolsado pelo SENAR-RS, caso solicitado, acompanhado do respectivo
comprovante.

10.7. É

responsabilidade

da

Contratada

identificar

os

trâmites,

autorizações,

pagamentos e alvarás necessários à realização dos eventos de acordo com os itens
demandados.

10.8. Quando necessário, comunicar a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, EPTC

e demais órgãos necessários, para que o evento ocorra dentro do previsto e com as
autorizações e precauções pertinentes.
10.9.

O projeto de realização do evento, entregue na fase de planejamento,

envolve a concepção de todo o evento, inclusive, mas não somente recursos humanos,

atrações, tecnologias, horários e distribuição interna, alimentação, recursos audiovisuais,
materiais entregues aos participantes, e, enfim, a integração e utilização de todos os recursos
disponíveis e adequados para a realização de cada evento.

10.10. A concepção de cada evento deverá levar em conta o histórico de

realizações de eventos assemelhados pelo SENAR-RS, o objetivo de cada evento e imagem a

ser transmitida/consolidada no evento.

10.11. Quando demandado projeto de ambientação, deverá constar: layout,

cenografia, projeto arquitetônico, projeto de montagem, levantamento e planejamento de
infraestrutura.

10.12. Quando demandados itens construtivos e visuais – como projetos de estandes,

palcos, cenários, etc., deverá a Contratada apresentá-los previamente para aprovação em
projeção 3D.

10.13. Caso haja solicitação de projeto arquitetônico ou envolvendo montagem de

estruturas, deverá este serviço ser apresentado com responsável técnico devidamente
indicado e respectivo registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica), deverá a Contratada comprovar a regularização desta

exigência e entregar a respectiva guia de amplo recolhimento, especialmente, mas não

somente, quando necessárias instalações elétricas e/ou montagem de estruturas, não gerando
ônus adicionais ao SENAR-RS.

10.14. Este profissional quando contratado deverá acompanhar a montagem e

desmontagem de todo o evento.

10.15. Poderá o SENAR-RS realizar a contratação direta do projeto arquitetônico e da

montagem de estruturas quando julgar conveniente, caso em que a Contratada será
comunicada.

10.16. Para serviços de imagem (foto e vídeo), a Contratada deverá entregar 2

(duas) cópias em DVD/PEN DRIVE, em até 5 (cinco) dias após o evento, bem como fornecer o
direito de utilização para o SENAR-RS por tempo indeterminado para qualquer fim.

10.17. As imagens produzidas nos eventos objeto do presente instrumento somente

poderão ser utilizadas para o SENAR-RS, sendo vedada a utilização pela Contratada,
Subcontratadas e Terceiros.

10.18. Mediante solicitação formal, contendo justificativa, o SENAR-RS poderá

autorizar a CONTRATADA a utilizar as imagens produzidas.

10.19. A utilização indevida das imagens é descumprimento de obrigação contratual

e ensejará a aplicação das penalidades previstas no presente instrumento, sem prejuízo da
rescisão unilateral do contrato e da reparação do dano, na forma prevista na lei.

10.20. Nos casos de contratação de vigilantes a contratada deverá garantir que o

mesmo possua os Registro da atividade, junto à Policia Federal e Brigada Militar, conforme o
caso.

10.21. Todos os itens fornecidos devem estar completos para sua plena utilização,

incluindo insumos, materiais, cabos, suportes, plugues, adaptadores, e demais periféricos
complementares.

10.22. Quando da locação de espaço deverá a Contratada apresentar planta baixa

do local locado, bem como todos os documentos necessários para comprovar a segurança
do espaço locado, tais como alvará de funcionamento, PPCI, laudos populacionais, etc.
10.23. Quanto aos Eventos e as condições de realização:

a) Espaço Físico: Limpeza e estado geral de conservação, apresentação do

espaço no dia do evento; Montagem dos espaços e disponibilidade conforme demandado e
confirmado.

b) Mobiliário e Decoração: Entrega nas formas e distribuição conforme solicitada a

demanda; Estado geral impecável dos móveis e elementos decorativos utilizados; Quando

utilizar flores e plantas, que mais de 90% delas estejam vivaces, sem qualquer sinal de
descoloração ou desidratação; Que todos os elementos estejam impecavelmente limpos e
com manutenção necessária.

c) Som, Equipamentos, Vídeo e Tecnologia em Geral, bem como Informática e

credenciamento: Que sejam compatíveis entre si as diversas tecnologias empregadas; Que
não haja sinais de improviso e utilização de materiais e peças para finalidades diversas e

adaptações não originais; Que haja a máxima preocupação e cuidado com a segurança,

seja pela localização de colocação e passagem de fios e pela fixação com fita de forma,

carpete ou tecido que afaste da circulação das pessoas e dos riscos de contato, assim como

mantenha fora do alcance da visão, em instalação discreta; Não será admitida colocação em

local inadequado ou que coloque em risco pessoas ou patrimônio do SENAR-RS; Considerar-se-

á infração contratual grave o improviso com utilização de circuitos elétricos, fios, plugs e afins,

bem como a existência de qualquer fio desencapado na estruturação física dos itens; Que

sejam utilizados softwares devidamente licenciados ou de uso público e livre; Que seja mantido

suporte constante para manutenção a qualquer momento durante o evento; Que seja prevista
a capacidade de energia total e necessária para o uso de todos os equipamentos e
tecnologias para o local do evento; Todos os itens fornecidos devem estar completos para sua

plena utilização, incluindo insumos, materiais, cabos, suportes, plugues, adaptadores, e demais

periféricos complementares. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material solicitado
atentando para a compatibilidade técnica entre eles, e com a voltagem do local do evento,
responsabilizando-se pela ininterrupção de sua utilização.

d) Alimentação & Bebidas: Que sejam acondicionados da maneira adequada

para preservar o estado geral dos alimentos seja no aspecto da saúde alimentar, seja no de
aspecto e paladar; Que sejam expostos e servidos em louça adequada tanto sob o aspecto
de funcionalidade, quanto de alinhamento com o “nível/luxo” do evento; As bebidas devem
sempre ser servidas na temperatura quente, fria, ou gelada, conforme o tipo de bebida e

praxe local de consumo; Que sejam manuseados sempre por profissionais treinados e
equipados para tal tarefa, com luvas e touca; Que sejam acompanhados sempre de

instrumentos para serviço adequados ao tipo de alimentação fornecido, consumo e limpeza adequados ao cardápio oferecido aos participantes (como talheres e copos, assim como
guardanapos – somente será admitida a utilização de materiais descartáveis em serviços de

curta duração com auto-atendimento em pé – tipo coffe-break);Que sejam acompanhados
de equipamentos para manutenção da qualidade e apoio ao serviço, como baldes de gelo,

pegadores de gelo, pano/guardanapo de serviço para bebidas geladas, moedores, réchauds,

pimenteiras, saleiro, galheteiro, etc., sempre de acordo com o tipo de alimentação e bebida

servida; Que sejam repostos de imediato quando terminados durante o período de serviço;

Coffe-Break padrão de 45 (quarenta e cinco) minutos, excepcionalmente menos tempo

quando expressamente autorizado pelo SENAR-RS; Caso solicitado, deverá a Contratada
enviar previamente o cardápio a ser aprovado pelo SENAR-RS.
...

SOLICITAÇÃO DE EVENTO
BRIEFING Nº:

XXX / 2019

ANEXO I-A

Tomador do Serviço:

SENAR-RS - Serviço Nacional de Aprendizagem - Rural Rio Grande do Sul

Projeto:

___________________

Contrato nº:
Ação:

Evento:

Data do Evento:

Local do Evento:

Horário do Evento:

CT 000/0 - 2019

___________________

___________________

_____ / _____ / 2019

___________________

Das 00h00 as 00h00

Estimativa participantes: 000 (xxxxxxxxxxxx)
Quais serviços são solicitados?
Qual perfil do PÚBLICO ALVO?
Quais os OBJETIVOS com este Projeto?
Qual é a VERBA para o Projeto?
Observações:

Contato, caso haja dúvidas quanto ao evento:

OBS: Deve conter logo do SENAR-RS e da Contratada.

PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO/ORÇAMENTO
ANEXO I-B

Nome do Evento:

MODELO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO PARA EVENTO

Briefing SENAR Responsável:
Nº:

Local:
Data:

Horário:

Data de envio do Orçamento:

Item

1

Serviços

Carga

Horária

Qde.

Diárias

Valor

Unitário

Fornece
dor

FORNECEDOR RECOMENDADO
Valor
Total

Fornecedor
CNPJ

Contato

2
3
4
5

Subtotal

Terceiros

Honorários

da Agência
Total do

Orçamento

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

CHECK LIST
ANEXO I-C

EVENTO:
LOCAL:
DATA:

HORÁRIO:

EMPRESA

SERVIÇO

HORÁRIO DE

Cronograma

ENTREGA/MONTAGEM

EMPRESA

DATA DE

ENTREGA/MONTAGEM

Contatos Gerais

CONTATO

_____________________________________
Nome do Preposto
Data e assinatura

DESCRIÇÃO

DO SERVIÇO

TELEFONES

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Nomeação de Preposto
NOME EMPRESARIAL, inscrita no CNPJ nº. 00.000.000/0001-00, com sede em (Município),

à (Endereço completo) – CEP: 00.000-000, neste ato representada pelo Sr. (Nome Completo),

(Cargo/Função), RG: 0000000000 – SSP/UF, em conformidade com o processo licitatório nº.

365.152 - Concorrência nº 01/2019, nomeia o(a) Sr.(a) (Nome Completo), RG: 0000000000 –

SSP/UF, a desempenhar o papel de Preposto(a), com poderes gerais de representação legal
perante o SENAR-RS para todas as relações contratuais que ocorrerem, podendo inclusive

receber notificações e formalizar documentos obrigacionais, sendo responsável ainda por
realizar as seguintes tarefas/atividades:

a) Realizar a coordenação diária das atividades da equipe;

b) Reportar-se ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do SENAR-RS

(gestor do contrato) e adotar todas as providências pertinentes para a correção de falhas
detectadas.

Período da nomeação: de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

NOME COMPLETO

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
NOME COMPLETO

PREPOSTO DA CONTRATADA

Relação dos Colaboradores alocados no Evento
Evento:

Data do Evento:

Local do Evento:

Horário do Evento:

Nome

Funcionário

Função
/cargo

Fornecedor/

Empregador

Período de
Trabalho

Horário

Nome Completo

Preposto da Contratada
Data

CPF

PIS / PASEP

PLANILHA REFERENCIAL
ANEXO I-D

Nº Ordem

RELAÇÃO DE ITENS

1

Criação e Produção: Canudos - porta diplomas.

3

Criação e Produção: Elementos de Comunicação Visual - Testeiras, Painéis de
Fechamento, Letreiros.

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Criação e Produção: Convites.

Criação e Produção: Material Institucional - Brindes Personalizados.

Criação e Produção: Material Institucional - Folders/demais impressos.

Criação e Produção: Projeto Arquitetônico - memorial descritivo, projetos executivos
de arquitetura, projetos complementares, projetos
paisagísticos, PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio.

cenográficos,

projetos

Criação e Produção: Projeto Cenográfico e paisagístico - palco.

Criação e Produção: Uniformes SENAR-RS - camisa social, polo, blusão, jaqueta e

colete.

Locação: Cadeiras de Rodas.

Locação: Equipamentos de Iluminação Cênica Especial, com operador de som Refletor par Led, Luminárias Ribalta Led RGB, Mesa de Iluminação Profissional.

Locação: Equipamentos de informática - Impressoras Multifuncional Laser Colorida –

com suprimentos – cartuchos para reposição, nobreak, computador, notebook,
tablet, switch.

Locação: Equipamentos de Projeção, com operador de áudio e imagem – Painel de
Led, Projetor Multimídia, Laser Point, Vídeo Wall de Alta Resolução.

Locação: Equipamentos de Sonorização, com operador de som - Mesa de Som
Profissional, Caixas de Som, microfones: sem fio, de lapela, headset, Gooseneck.
Locação: Espaço.

Locação: Estruturas/Pirâmides, medindo 5 m x 5 m - estrutura completa: calha, piso
tipo deck, tomadas, iluminação interna e externa.
Locação: Estruturas/Pirâmides, medindo 10 m x 10 m - estrutura completa: calha, piso
tipo deck, tomadas, iluminação interna e externa.

17

Locação: Louça extra para outros eventos no CFPR - taças, copos, pratos e talheres.

19

Locação: Máquina de Caldinho de feijão + Insumos.

18

Locação: Máquina de Café + Insumos.

Nº Ordem
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

RELAÇÃO DE ITENS
Locação: Mobiliário Diverso - ambientação do espaço com mesa, cadeira, mesa
bistrô, cadeira alta, poltrona/sofá, bancada para utensílios domésticos, frigobar,
refrigerador, freezer, bebedouro elétrico com reposição de galão de água.

Locação: Mobiliários diversos para ambientação da formatura, conforme projeto

Cenográfico e Paisagístico - mobiliário, louças, toalhas.

Locação: Mobiliários extra para outros eventos no CFPR - mesas, toalhas, cadeiras.
Locação: Rádios Comunicadores.

Locação: Sistemas de Climatização – Ar condicionado tipo Split, aspersores.
Locação: Togas completas - com entrega, ajustes e retirada.
Locação: Van Transporte de Pessoal e/ou Ônibus.

Locação: Veículo Elétrico – de carga e de passageiros.
Recursos Humanos - Vigilância Desarmada Diurna.

Recursos Humanos - Vigilância Desarmada Noturna.
Recursos Humanos: Auxiliar de limpeza.
Recursos Humanos: Cerimonialista.
Recursos Humanos: Copeira.

Recursos Humanos: Fotógrafo.
Recursos Humanos: Garçom.

Recursos Humanos: Mediador/Apresentação do Evento.
Recursos Humanos: Operador de áudio e imagem.
Recursos Humanos: Operador de som.

Recursos Humanos: Orientador responsável pelo treinamento dos formandos para a
cerimônia.
Recursos Humanos: Recepcionista.

Recursos Humanos: Responsável pela Organização do Evento.
Recursos Humanos: Tradutores.

Serviço: Alimentação e Bebidas - contratação.

Serviço: Limpeza e Conservação - anterior e posterior à etapa de Montagem dos
Espaços.

44

Serviço: Montagem e Desmontagem dos Estandes, acompanhamento.

46

Serviço: Telefonia – instalação de Pontos.

45

Serviço: Paisagismo.

Nº Ordem
47
48

RELAÇÃO DE ITENS
Serviço: Transporte de Materiais.

Serviço: Transporte de veículos elétricos próprios do SENAR-RS.

Briefing para Proposta Técnica
ANEXO I-E

Evento:
Local:

Verba disponível:

trinta e três centavos)

EXPODIRETO COTRIJAL
Parque de Exposições da Cotrijal - Não Me Toque (RS)
R$ 345.104,33 (trezentos e quarenta e cinco mil cento e quatro reais e
BRIEFING – EXPODIRETO COTRIJAL

Produção da participação do SENAR-RS em uma feira de âmbito estadual, por meio

de um estande institucional em um terreno irregular, medindo 20m de frente x 30m de lateral,
totalizando 600 m².

CENÁRIO

A EXPODIRETO COTRIJAL é uma das maiores feiras do agronegócio internacional,

comemorando 20 anos em 2019. Focada em tecnologia e negócios, contribui para o
desenvolvimento do setor e tem o objetivo de aproximar o produtor rural do conhecimento, da

tecnologia consagrada e sacramentada nos órgãos de pesquisa ou nas empresas privadas, de

ótimas oportunidades de negócios e também a participação em importantes debates ligados
ao meio rural. A ampla programação encurta caminhos entre as fontes geradoras de

tecnologia e o produtor rural. A feira tem duração de 5 dias, sendo seu funcionamento das
08:30h às 18:00h, com uma expectativa de público visitante no estande do SENAR-RS de 5.000
pessoas.

O desafio é criar um espaço para ATENDIMENTO INSTITUCIONAL e outro para OFICINA

SIMULADOR DE DERIVA - LASER, prevendo toda a parte de mobiliário, paisagismo,

equipamentos de vídeo, som e iluminação, equipamentos de informática, além da
contratação de recursos humanos para recepção, serviço de limpeza, copa, garçom e
vigilância desarmada.

A proposta deverá apresentar:

 Conceito criativo do espaço

 Descrição detalhada do ambiente

 Projeto visual do estande – layout - ilustração 3D (perspectiva ambientada).

 Planta baixa – estrutura geral, layout, distribuição do mobiliário, divisórias e

acabamentos – escala 1/50.

 Planta elétrica e hidráulica - tomadas, iluminação cênica, ar condicionado,

pontos de água.

 Planta de rede de dados e telefonia – definição de pontos.

sinalização.

 Programação visual do estande – painéis, elementos de acabamento e
 Projeto paisagístico

 Relação do mobiliário – modelos e quantidades.

 Memorial Descritivo - especificações técnicas e instruções necessárias ao

perfeito entendimento dos materiais, acabamentos e seus detalhes.

 Planilha de custos contemplando todas as contratações.

 PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio, compreendendo: Laudo Técnico –

capacidade populacional, Laudo Elétrico – quadro de cargas, Laudo Estrutural – Riscos,
Preventivo por extintores, Preventivo hidráulico, se necessário, Saídas de emergência,
Iluminação de emergência, Sinalização.

DESAFIO

ESPAÇO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL

Espaço de atendimento que permita receber os interessados em conhecer as

atividades desenvolvidas pelo SENAR-RS, divulgar os cursos de capacitação e orientar sobre a

viabilização da execução dos cursos de Formação Profissional Rural e Promoção Social em sua
região. Espaços mínimos necessários:

 Sala de Reunião - 20m² - Possibilitar a realização de reuniões e acesso às

informações institucionais.

 Sala Programa de Cidadania Rural - 20m² - Possibilitar a realização de reuniões,

palestras e acesso às informações institucionais.

 Sala do Presidente – 20m² - Utilização exclusiva do Presidente da Instituição.

 Salas de Apoio – 9m² (03) - 27m² - Salas destinadas ao atendimento de visitantes

e demais entidades que demandem a utilização do espaço.

 Almoxarifado/Copa - 20m² - Utilizada para a guarda de materiais institucionais,

brindes e demais materiais e equipamentos utilizados pelo SENAR-RS.

 Imprensa – 12m² - Deverá ter ambientação adequada para acomodar a equipe

responsável pela divulgação de ações do SENAR-RS desenvolvidas durante o período da Feira.
(3 pessoas)

 Espaço Unidade Móvel SENAR – 35m² - Deverá ter ambientação adequada para

realização de reuniões, atendimento aos colaboradores e visitantes.

 Lounge UMS – 30m² - O Espaço Lounge deverá ser composto por uma

ambientação que acomode os visitantes e colaboradores que estiverem visitando o espaço
do SENAR-RS.

ESPAÇO PARA OFICINA SIMULADOR DE DERIVA - LASER
CONTEXTUALIZAÇÃO – PROGRAMA DERIVA ZERO

A aplicação de defensivos agrícolas quando não realizada de maneira correta pode

prejudicar o desenvolvimento de culturas, de maneira particular nas áreas utilizadas pela
vinicultura, olivicultura e fruticultura. Entre os desafios atuais na aplicação de defensivos
agrícolas podemos citar a redução do risco de deriva. A termo deriva caracteriza o desvio do

produto, fazendo com que o mesmo não atinja o alvo durante a aplicação, podendo
ocasionar contaminação ambiental, danos às áreas vizinhas, perda de produto aplicado e
potencial de redução da eficiência do produto.

O PROGRAMA DERIVA ZERO é uma ação integrada do SENAR-RS, MAPA, SEAPI e CREA-

RS, direcionado para cadeias produtivas que realizam a aplicação de produtos fitossanitários
objetivando a aplicação correta, segura e responsável desses produtos. Através da realização
de consultorias, busca a qualificação dos envolvidos no uso de defensivos agrícolas em

aplicações nas culturas de grãos de interesse no estado, de acordo com as recomendações

técnicas e preceitos de segurança, considerando aspectos socioculturais, econômicos e
ambientais.

O PROGRAMA DERIVA ZERO compreende 3 ações:
Ação 1: SENSIBILIZAÇÃO

A ação de sensibilização é executada pelo SENAR-RS, MAPA, SEAPI e CREA-RS em

sindicatos rurais, a fim de conscientizar agricultores, técnicos, instituições, revendas, formadores
de opinião, entre outros, do uso de boas práticas na aplicação de produtos fitossanitários, bem
como o fortalecimento da agricultura e seus laços com outros setores do agronegócio.

Mediante a apresentação dos fatores e riscos envolvidos na deriva durante a aplicação de
defensivos agrícolas, busca a produção segura de alimentos sem prejuízos a produtividade dos
diversos setores agrícolas, no que tange impactos ao meio ambiente, preservação da saúde
humana e responsabilidade social.

Ação 2: CIRCUITO DERIVA ZERO

A ação 2 compreende um roteiro itinerante em uma unidade móvel contendo

estrutura didática, que contará com itens como: simulador de deriva, notebook, projetor e tela,

EPI´s, mesa de deposição horizontal, maleta kit calibração e equipamento de aplicação.
Dentro do conteúdo programático, podemos citar a abordagem teórica, aplicação de
questionários, utilização de um simulador de deriva, demonstração prática de tecnologias de
aplicação, entre outros.

A abordagem Teórico-Prática envolve os temas:

 Adequada manutenção e calibração do pulverizador;

 Seleção correta dos bocais;

 Verificação das condições climáticas;

 Uso correto de equipamentos de proteção;

 Enxágue tríplice e destinação final de embalagens vazias;

 Disposição final adequada;

 Controle de deriva,

 Responsabilidade e qualidade na aplicação.

Ação 3: CONSULTORIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA

A consultoria técnica individualizada acontece nas propriedades que demostram

interesse através de um formulário preenchido durante a realização da ação 2. Nessa etapa é
realizado a correta calibração do pulverizador utilizado na propriedade assistida com o apoio
dos técnicos do SENAR-RS.

DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DERIVA ZERO - OFICINA
SIMULADOR DE DERIVA – LASER
Apresentação por meio de oficinas com simulador de deriva – laser, associado às

informações técnicas relativas à tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. A

abordagem técnica teórico-prática compõe: adequada manutenção e calibração do
pulverizador, seleção correta das pontas de pulverização e controle da deriva.

SIMULADOR DE DERIVA – LASER - É um equipamento portátil, com funções didáticas,

que tem por objetivo educar e treinar o homem do campo quanto à qualidade das

pulverizações de defensivos agrícolas. As oficinas técnicas terão horários definidos e serão
realizadas em um espaço com as seguintes características e funcionamento:

 Dois instrutores do SENAR-RS realizarão demonstrações técnicas de forma oral,

com a utilização do simulador de deriva – laser em uma área total com metragem mínima de

25m², em local fechado e com necessidade de escurecimento quando for demonstrado o
simulador - laser com aspersão de água. Este espaço interno será composto do simulador de
deriva a laser, painéis demonstrativos com informações técnicas do Programa Deriva Zero.

 No espaço interno há necessidade de uma projeção para apresentação de

conteúdos técnicos, bem como, sonorização apropriada ao tamanho do espaço e acomodar,
em pé, um público visitante estimado em 20 pessoas por oficina.

EXPOPDIRETO COTRIJAL – NÃO-ME-TOQUE

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA COTRIJAL

LOCALIZAÇÃO: LOTE Nº 913 – TERRENO 20m frente x 30m lateral

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152

- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais -

ANEXO II
Carta de Credenciamento (usar papel timbrado)
À Comissão Permanente de Licitações do SENAR-RS
Apresentamos o Sr (a). _________________ , portador (a) da Cédula de
Identidade nº ________________ e CPF n° _________________, pessoa designada para
representar nossa empresa junto ao SENAR-RS, quando da realização da Concorrência
n° 01/2019, para participar e intervir nas fases do procedimento licitatório, e poderes
para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos a ele
inerentes.

Responderá, para todos os efeitos, por sua representada em todos os atos
do processo.

Em Anexo, segue CÓPIA AUTENTICADA dos atos constitutivos de
representação legal de nossa empresa, a fim de aferir o poder de nomeação desta
Credencial.
Atenciosamente,

_________________, _____ de _____________ de 2019.
Nome Empresarial:

Representante Legal:
Cargo/Função:
CPF:

Assinatura:

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152

- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais –

ANEXO III
Modelo de Proposta Comercial
(usar papel timbrado)

Apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL, na forma de PERCENTUAL, a qual

demonstra todos os itens que definem a TAXA DE SERVIÇOS, conforme quadro que segue:

Percentual (%) proposto

Objeto da Proposta
TAXA DE SERVIÇOS como nossa remuneração para a

(em algarismos e por
extenso)

execução dos SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO

DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO SENAR-RS, discriminada como:
assessoria

na

estruturação

dos

eventos;

planejamento;

organização; promoção; produção; execução direta e/ou

indireta; coordenação antes, durante e após a realização de

evento; e fornecimento de serviços/produtos para eventos

0,00%

(xxxxxxx inteiros e xxxx
décimos percentuais)

institucionais promovidos pelo SENAR-RS, com possibilidade de
realização em qualquer munícipio do Rio Grande do Sul.

DECLARAMOS que, na TAXA DE SERVIÇOS proposta, estamos considerando, além da

REMUNERAÇÃO POR NOSSOS SERVIÇOS, todos os custos diretos e indiretos, impostos, tributos
federais, estaduais ou municipais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, taxas,
contribuições fiscais, retenções legais, incidentes sobre as 2 (duas) Notas Fiscais emitidas,

conforme o enquadramento tributário a que estamos submetidos, bem como todas as
despesas vinculadas a cada evento.

DECLARAMOS que a participação no processo, com a apresentação desta Proposta,

indica atendimento total às especificações mínimas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA –

ANEXO I, bem como às demais condições previstas no Instrumento Convocatório e seus
Anexos.

DECLARAMOS que a TAXA DE SERVIÇOS proposta é de exclusiva responsabilidade

nossa, e não assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

DECLARAMOS que esta Proposta terá VALIDADE não inferior a 90 (noventa) DIAS, a

contar da entrega dos envelopes.

DECLARAMOS que envidaremos todos os esforços no sentido de obter as melhores

condições de negociações comerciais junto aos fornecedores e subcontratados de serviços
especializados, transferindo ao SENAR-RS as vantagens obtidas.

DECLARAMOS que possuímos CAPACIDADE FINANCEIRA, ESTRUTURA ADEQUADA e

PESSOAL QUALIFICADO para a execução dos Serviços na forma prevista em Edital.

_________________, _____ de _____________ de 2019.
Nome Empresarial:
CNPJ:

Telefone:
E-mail:

Representante Legal da Licitante:
Cargo/Função:
Assinatura:

Concorrência n° 01/2019
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ANEXO IV
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO
NOME DA LICITANTE

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00

NOME DA LICITANTE

Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00

NOME DA LICITANTE

Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00

NOME DA LICITANTE

Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00

NOME DA LICITANTE

Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00

NOME DA LICITANTE

Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

Quesitos de Pontuação - (PROJETO EXPODIRETO COTRIJAL 2019)
A.

B.

C.

D.

Nº de Pontos do
Projeto

0,00
Peso Técnica

PTE

Peso Taxa

PTX

60%

0,00

40%

#DIV/0!

FÓRMULA PARA PONTUAÇÃO DA TAXA DE SERVIÇOS
PTX = ((Menor Proposta / Propostas) X 40%)
Me. Prop. /
Prop.

PTX

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

LICITANTES

Menor
Proposta

Propostas

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152
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ANEXO V
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

____________________________________________,

______________________,

com

sede

______________________,

à

CNPJ/MF:
Rua/Av.

_________________________________, n° _____ - complemento ______, DECLARA sob as

penas da lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS QUE IMPEÇAM SUA

HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

_____________________, _____ de ________________ de 2019.

Nome Empresarial:
CNPJ:
Representante Legal da Licitante:
Cargo/Função:
Assinatura:

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152

- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais -

ANEXO VI
Declaração de Cumprimento Constitucional

A

empresa

______________________,

________________________________________,

por

intermédio

de

seu

Representante

CNPJ/MF:

Legal,

______________________________, RG: ____________________ e CPF: ______________________,

DECLARA, que atende o art. 7º, XXXIII, da CF, não empregando menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho, menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
_______________________, ___ de _________________ de 2019.

Nome Empresarial:
CNPJ:
Representante Legal da Licitante:
Cargo/Função:
Assinatura:

Concorrência nº 01/2019
Processo Licitatório nº 365.152

- Serviços de Assessoria em Eventos Institucionais -

CT 000/0 – 2019

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM EVENTOS INSTITUCIONAIS
DAS PARTES

CONTRATANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DO RIO GRANDE DO SUL – SENAR-RS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
sede em Porto Alegre (RS), à Praça Prof. Saint Pastous de Freitas, 125 - 3° andar – CEP: 90.050390 - CNPJ/MF: 04.303.406/0001-02, representado pelo Presidente do Conselho Administrativo,
Sr. (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), RG: 0000000000 - SSP/RS e CPF:
000.000.000-00, e pelo Superintendente, Sr. (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
RG: 0000000000 - SSP/RS e CPF: 000.000.000-00, ambos com domicílio nesta Capital.

CONTRATADA: (NOME EMPRESARIAL), sociedade ..........., com sede em Município (UF), à
(endereço completo) – CEP: 00.000-000 - CNPJ/MF: 00.000.000/0000-00, representado por
seu/sua (cargo/função), Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), RG:
0000000000 - SSP/RS e CPF: 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) em (Município) – (UF).
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As partes acima qualificadas ajustam este instrumento, que integra o Processo
Licitatório n° 365.152, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA e PREÇO, de n°
01/2019, nos termos do art. 5°, Inciso 1; do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR –
RLC; no que couber, pelas disposições trazidas pela Lei nº 10.406/2002, assim como pelas
Cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO e EXECUÇÃO

1.1. Este Instrumento Contratual tem por objeto a execução de SERVIÇOS DE
ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO SENAR-RS.

1.2. Os serviços serão prestados sob demanda, observando a agenda de eventos,
feiras e exposições em que o SENAR-RS tiver com previsão de participação.
1.3. Estão compreendidos, dentre os serviços, a assessoria na estruturação dos
eventos, planejamento, organização, promoção, produção, execução direta e indireta,
coordenação antes, durante e após a realização de evento, e fornecimento de
serviços/produtos para eventos institucionais promovidos pelo SENAR-RS, com possibilidade de
realização em qualquer munícipio do Rio Grande do Sul.

1.4. Para evitar a transcrição, todas as atribuições, detalhamento, referenciais, formas
de execução e os anexos que formalizam as etapas constam no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, que passa a integrar este instrumento de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Participar de reuniões periódicas presenciais semanalmente com o CONTRATANTE
quando existir algum evento solicitado e com execução ainda não concluída, ou ainda
reuniões com menor periodicidade e mais frequência quando solicitado, em caso de mais de 5
(cinco) eventos simultâneos demandados e ainda não realizados, para acompanhamento das
demandas, crítica, ajustes nos projetos e programação de realização.

2.2. Criticar as solicitações do CONTRATANTE e indicar possíveis incompatibilidades
entre serviços específicos solicitados ou carências no pedido, de modo a garantir a plena
utilização e proveito de todos os itens demandados para os eventos.
2.3. Gerenciar sua própria equipe e demais profissionais agregados a qualquer das
atividades abarcadas pelo presente contrato e no respectivo evento.

2.4. Certificar-se que haja vínculos formais escritos auditáveis que vinculem cada
colaborador utilizado a cada serviço demandado, devendo a CONTRATADA, quando
solicitado pelo CONTRATANTE, apresentar prévia listagem com identificação e escala de
trabalho de todos os envolvidos no evento listados conforme modelo do CONTRATANTE.
2.5. Empenhar-se e responsabilizar-se pelo atendimento cordial por todos os seus
colaboradores diretos e indiretos, de modo a manter as relações com o CONTRATANTE e com
seu público agradáveis e produtivas.

2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão-de-obra,
equipamentos, máquinas, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas,
previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e contribuições de qualquer
natureza ou espécie, necessários à perfeita execução deste objeto.

2.7. Responsabilizar-se pelas despesas com telefonia, seguros durante as visitas
técnicas e no transcorrer da montagem de cada evento, para qualquer colaborador ou
prestador de serviço.
2.8. Apresentar, sempre que solicitado, toda documentação referente a pagamento
e cumprimento das obrigações relacionadas a insumos ou reflexos das demandas realizadas,
tais como as relacionadas a pagamento de fornecedores, tributos, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários relacionados aos serviços e colaboradores envolvidos no
planejamento e realização dos eventos.

2.9. Identificar necessidade de aquisição de ingressos e informar ao CONTRATANTE
quando se tratar de item obrigatório para locação do espaço ou de acesso a feira. Caso o
CONTRATANTE solicite que os ingressos sejam adquiridos pela CONTRATADA, deverá ser
apresentado o comprovante de pagamento original.

2.10. Fornecer, instruir sobre o uso e fiscalizar o necessário uso obrigatório de
Equipamentos de Proteção Individual, cabendo aplicação direta de multa caso descumprida
esta obrigação, sem prejuízo de possível opção do CONTRATANTE pela rescisão em
decorrência desta falta.

2.11. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo esta
responsabilidade a fiscalização, acompanhamento e eventual aceite do CONTRATANTE.

2.12. Responsabilizar-se por qualquer perda, furto ou roubo de bens seus ou de outros
parceiros fornecedores do evento, nos locais utilizados para o evento, devendo manter todas
as cautelas de segurança para evitar este tipo de infortúnio.
2.13. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados e prepostos, quando das dependências do CONTRATANTE ou em outro local
executando o objeto da licitação, devendo adotar providências, que a respeito, exigir a
legislação em vigor.

2.14. Promover a retirada, substituição e transporte, por conta própria, de objeto
demandado que vier a apresentar defeito ou ser rejeitado, sem ônus para o CONTRATANTE,
imediatamente após o recebimento da notificação de recusa ou necessidade de retirada.

2.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE.

2.16. Arcar com todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens contratuais (materiais, produtos,
equipamentos e serviços).

2.17. Apresentar orçamento dos itens que não constem da listagem balizadora,
quando da solicitação do CONTRATANTE, para possível presente ou futura inclusão em
solicitação para evento.
2.18. Apresentar quando requerido, na periodicidade máxima de espaçamento entre
as reuniões periódicas, a consolidação de eventos e itens demandados.

2.19. Disponibilizar um Preposto para estar presente nos eventos, com o fim de
supervisionar atuação das equipes de trabalho envolvidas nos eventos, mantendo registros
executivos de todos os prestadores de serviços e fornecedores, bem como corrigir os defeitos
de execução e adotar todas as providências necessárias para o sucesso do evento.
2.20. Manter interação, supervisão e coordenação sobre demais itens relacionados
aos eventos a que estejam atendendo, mesmo que se tratem de itens fornecidos pelo
CONTRATANTE diretamente ou através de outros contratados e subcontratados alheios à
CONTRATADA.
2.21. Prestar assessoria nas atividades de relações públicas e cerimonial.

2.22. Elaborar relatórios contendo o monitoramento dos preparativos e da execução,
bem como a medição dos resultados do evento e desempenho das empresas prestadoras de
serviço e fornecedores, quanto aos diversos aspectos dos eventos, em formato a ser proposto
pela CONTRATADA e aceito pelo CONTRATANTE, ou por este proposto.
2.23. Tabular formulários relacionados aos eventos,
SOLICITAÇÃO DE EVENTOS e enviar em arquivo digital editável.

quando

solicitado

na

2.24. Entregar relatório de todos os eventos realizados sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE, contendo: pesquisa de satisfação preenchida pelo gestor do contrato, cópias
de arquivos fotográficos, planilha de custos e listagem de fornecedores.

2.25. Responsabilizar-se pela coleta, organização, separação e identificação de
materiais a serem utilizados no evento (Ex.: crachás, cartas, banner, totens, papelaria,
bandeiras, brindes, troféus dentre outros).

2.26. Encaminhar ao CONTRATANTE todos os documentos relativos à segurança das
estruturas contratadas, tais como ARTs de montagem de palcos, tendas, pavilhões, stands,
estruturas temporárias diversas, etc. A ART de palcos e arquibancadas deverá mencionar a
capacidade máxima suportada com segurança pela estrutura.

2.27. Contratar, quando solicitado, profissional com experiência na área de
arquitetura comercial, arquitetura de efêmeros, projeto e realização de estandes de feiras e
cenografias, que será responsável pela elaboração de projeto arquitetônico, elaboração e
entrega de memorial descritivo, quando necessário elaboração de termo de referência para
licitar montagem, entrega de caderno de especificações, coordenação de equipes de
planejamento e execução de projeto, acompanhamento de montagem, elaboração de
projeto de iluminação, acessibilidade, sistema hidráulico e elétrico, arquitetura de interiores e
paisagismo. O arquiteto responsável deverá ter o CAU e apresentar as RRTs e ARTs dos projetos,
quando demandados itens construtivos e visuais – como projetos de estandes, palcos, cenários,
etc – deverá a contratada apresentá-los previamente para aprovação em projeção 3D.

2.28. Comunicar formal, circunstanciada e tempestivamente ao CONTRATANTE
qualquer situação ou condição que venha prejudicar ou inviabilizar o cumprimento do objeto
no prazo e condições estabelecidos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na
Cláusula Nona, deste instrumento.
2.29. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes dos quais possam ser vítimas seus
empregados e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE, devendo adotar as
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor.

2.30. Solucionar eventuais problemas pertinentes ou relacionados à execução do
objeto da Licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser
apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE,
desde que de responsabilidade da CONTRATADA.

2.31. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, obrigando-se a atendêlos prontamente, bem como dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar.

2.32. As presentes disposições não exaurem todas as obrigações da CONTRATADA,
tendo em vista a existência de legislação específica para regramento do objeto deste
instrumento, assim como todas aquelas disposições descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
2.33. Emitir a Nota Fiscal dos equipamentos, com suas especificações e serial, bem
como destacar a tributação prevista na legislação específica, a fim de que o CONTRATANTE
possa efetuar o devido registro de patrimônio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. Disponibilizar um profissional de seu quadro de pessoal para fazer a interface com
o Preposto da CONTRATADA.

3.2. Fornecer todas as informações necessárias e as requeridas pela CONTRATADA
acerca dos eventos e suas características.

3.3. Disponibilizar sua estrutura interna para realizar reuniões de planejamento e
avaliação de eventos que envolvam seus profissionais.

3.4. Realizar e solicitar os documentos necessários à fiscalização e cumprimento das
condições do contrato e execução dos serviços.

3.5. Comunicar formal, circunstanciada e tempestivamente à CONTRATADA, qualquer
situação ou condição que venha prejudicar ou inviabilizar o cumprimento do objeto no prazo e
condições estabelecidos.

3.6. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, observando o regramento de execução
dos eventos e respectivas comprovações.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. Este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) MESES, a contar de sua assinatura.

4.2. Poderá ter a sua vigência prorrogada, limitada no total de 60 (sessenta) meses, e
se houver interesse das partes.

4.3. Havendo prorrogação de prazo, ou promoção de alterações de objeto, será
emitido um termo aditivo, conforme dispõe o art. 29, do RLC SENAR.

4.4. Este instrumento poderá ser rescindido, unilateralmente pelo CONTRATANTE, sem
ônus, se motivado e com notificação à CONTRATADA, a qualquer tempo.

4.5. A rescisão unilateral pela CONTRATADA implica em descumprimento contratual
sujeitando-a às penalidades da Cláusula Nona.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1
A remuneração da CONTRATADA se dará mediante a aplicação da TAXA DE
SERVIÇOS de 0,00% (xxxxx), sobre o Custo Total de cada Evento.

5.2
NA TAXA DE SERVIÇOS constante no item “5.1”, além da REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS, estão contemplados todos os custos diretos e indiretos, impostos, tributos federais,
estaduais ou municipais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, taxas, contribuições
fiscais, retenções legais, incidentes sobre as 2 (duas) Notas Fiscais emitidas, conforme o
enquadramento tributário da CONTRATADA, bem como todas as despesas vinculadas a cada
evento.

5.3
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela Fiscalização do Contrato.
5.4
As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão ser entregues na sede do
CONTRATANTE aos cuidados da área Administrativa, que se encarregará de encaminhar a
área responsável pelo evento. Deverá constar na nota fiscal o Valor relativo à aplicação da
TAXA DE SERVIÇOS (comissão da agência de eventos), sobre o valor total do evento, com
todos os tributos, conforme item “5.2”, discriminando no corpo da nota fiscal o evento e os
serviços contratados. No caso de nota fiscal eletrônica, o arquivo “xml” deverá ser enviado
para o e-mail marcos@senar-rs.com.br ou fabianaflores@senar-rs.com.br.

5.5
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais, serão os mesmos devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não
respondendo ao SENAR-RS por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.

5.6
contratado.

A CONTRATADA deverá apresentar cópia da nota fiscal do fornecedor

5.8
empresa.

A regra de tributação dependerá o enquadramento tributário de cada

5.7
A CONTRATADA deverá apresentar cópia dos 3 (três) orçamentos dos
serviços/produtos, acima de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

5.9
O preenchimento das Notas Fiscais é de total responsabilidade da
CONTRATADA, devendo assim observar os devidos regramentos.

5.10
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 40 (quarenta) dias após o evento
para apresentar os documentos de cobrança para que o contratante efetive o pagamento.
Caso esteja próximo do final do exercício financeiro – ano civil – deverá entregar antes do seu
término.
5.11
O prazo de pagamento pelo CONTRATANTE será de até 20 (vinte) DIAS, após o
recebimento regular de toda a documentação acima indicada.

5.12
Para o pagamento, a CONTRATADA deverá manter vigentes as provas de
regularidade fiscal previstas em edital, sob pena de descumprimento contratual e suspensão
do pagamento até a regularização.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS EVENTOS

6.1. O CONTRATANTE destacará um profissional de seu quadro técnico para
acompanhar as ações e atestar a execução dos serviços, tanto na questão de prazo, quanto
das condições técnicas e especificações.

6.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de suas responsabilidades no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGULARIDADE FISCAL

7.1 A CONTRATADA deverá manter vigentes suas Provas de Regularidade Fiscal
durante todo o período contratual, sendo condição essencial para a liberação do pagamento
a apresentação das mesmas, sendo elas:
a) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Contribuições Sociais.
b) Prova de Regularidade junto às Fazendas Estadual e Municipal.

c) Prova de Regularidade junto ao FGTS e Justiça do Trabalho.

7.2 A Regularidade Fiscal elencada no item “7.1” condiciona o pagamento, e o
acúmulo de 3 (três) meses sem regularidade fiscal possibilitará ao CONTRATANTE a rescisão do
contrato, por descumprimento.

CLÁUSULA OITAVA - DO PESSOAL

Esta relação é de natureza cível. Sendo assim, as pessoas envolvidas na execução do
presente contrato não poderão invocar a aplicação de regras da legislação do trabalho
contra a outra parte, em face da inocorrência de vínculo desta natureza. Fica ao encargo de
cada parte a integral responsabilidade no que diz respeito aos direitos trabalhistas, fiscais,

sindicais e previdenciários, de seus respectivos empregados e/ou prestadores de serviço,
inexistindo qualquer solidariedade entre os signatários deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Se a CONTRATADA descumprir as condições contratuais ficará sujeita às seguintes
penalidades:

9.1 Tanto a prestação dos serviços, com vícios ou falhas, quanto a falta de
atendimento dos prazos e/ou a falta de apresentação de documentos, comprovantes e outros
documentos necessários, constituem DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, o que ensejará uma
ADVERTÊNCIA, por escrito.
9.2 A permanência de qualquer das situações previstas no subitem “9.1”, após a
Advertência, ensejará a aplicação de multa diária de 0,1% (um décimo percentual), tendo por
base o valor total do evento em inadimplemento.

9.3 A aplicação da multa estabelecida no item “9.2” não impede que o SENAR-RS
aplique as sanções previstas no item “9.4”, nem do ajuizamento de ações cabíveis.

9.4 No caso de inexecução do objeto licitado, atraso na entrega, ou a entrega com
falhas ou defeito, o CONTRATANTE poderá ainda, segundo a gravidade da falta cometida,
rescindir a contratação e/ou aplicar as seguintes sanções:

a) Pena de multa indenizatória de 5% (cinco pontos percentuais) sobre o valor total
pago à CONTRATADA, a título de remuneração para a realização de todos os eventos, desde
a contratação até o momento da rescisão.

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos.
9.5 As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente.

9.6 A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, rescindir este contrato,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba quaisquer 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.
9.7 Independentemente das avaliações de qualidade promovidas, que dão conta
de medição de qualidade global por serviços/produtos focais específicos e consequências
previamente identificadas – inclusive em graduação de multa e suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com o SENAR-RS qualquer descumprimento contratual poderá
ensejar aplicação de penalidades à contratada, conforme a seguinte graduação:
9.7.1 Não fornecimento de serviço/produto (os) relacionados a evento específico:
multa de 20% (vinte por cento) do valor total somado dos itens demandados e não entregues
para o respectivo evento, sem prejuízo das demais implicações em qualidade e respectivas
consequências.
9.7.2 . Descumprimentos que ensejem a rescisão do contrato, que gerem prejuízo,
que tenham ocorrido contrariando prévia instrução e alerta de sua probabilidade ou ainda
que tenham conhecida forma de evitar e consequências negativas para o titular do eventoSENAR-RS merecerão ainda suspensão prevista na letra “b”, do item “9.4”.

9.8 As penalidades previstas neste contrato somente serão relevadas em razão de
fatos decorrentes de caso fortuito ou força maior, com justificativa formulada por escrito, e
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a
Contratada for notificada.

9.9 As multas deverão ser pagas pela CONTRATADA. No caso não quitado o valor,
poderão ser descontadas da garantia ou de pagamentos pendentes à CONTRATADA.
9.10 Além da aplicação das multas acima referidas, qualquer ação ou omissão da
contratada, por si ou prepostos agregados ao trabalho, que enseje perda patrimonial ou
extrapatrimonial ao SENAR-RS ensejarão indenização respectiva proporcional ao valor do
dano.
9.11 Na hipótese da incidência das sanções acima, é garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIA CONTRATUAL

10.1 Será exigido como garantia da execução contratual o valor correspondente a
3% (três por cento) do valor total estimado do contrato, podendo esta ser feita em uma das
seguintes modalidades:
10.1.1 Fiança bancária;
10.1.2 Seguro garantia;

10.1.3 Caução em dinheiro.

10.2 Esta garantia deverá sempre contemplar o período de vigência do contrato
acrescido de mais 24 (vinte e quatro) meses.

10.3 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da
assinatura do contrato para comprovar/entregar esta garantia, não havendo a realização de
qualquer evento antes de prestada a garantia.
10.4 Poderá ser descontada/cobrada da garantia prestada eventuais multas devidas
pela CONTRATADA.

10.5 Caso haja qualquer dificuldade para a cobrança da multa por esta via, poderá
o CONTRATANTE descontar de eventual pagamento devido à CONTRATADA.
10.6 Em qualquer caso de redução do montante garantido, deverá a CONTRATADA
complementar a garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação formal pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Todos os impostos, taxas e tributos que sejam devidos em decorrência direta ou
indireta do contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, nos termos da
normalização tributária.

11.2 Havendo erro na emissão das Notas Fiscais - Faturas, recusa da aceitação do
serviço ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sustado, não cabendo com isto, qualquer correção sobre o valor devido, até que o
adjudicado tome as medidas saneadoras necessárias.

11.3 Para efeito de validade deste instrumento, quaisquer alterações nas condições
da CONTRATADA devem ser informadas, imediatamente, ao CONTRATANTE.

11.4 Estando este instrumento vinculado ao processo licitatório 365.152, quaisquer
condições ou obrigações previstas no Instrumento Convocatório e seus anexos, fazem parte
desta contratação, independentemente de transcrição.

11.5 Os prazos de entrega de itens e serviços são contados em dias corridos quando
não expressamente mencionado em dias úteis, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte à
solicitação e incluem o dia final até as 18 (dezoito) horas.

11.6 O CONTRATANTE se reserva no direito de promover eventos por meio de
contratação específica e sem utilização de quaisquer dos itens deste contrato, de forma
direta, sem que seja devido à CONTRATADA qualquer espécie de indenização, exclusividade
ou preferência.
11.7 Caso a CONTRATADA apresente alguma dificuldade ou retardo para atender as
demandas postas, poderá o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, tomar a si o encargo de
realizar o evento, por via direta ou indireta, inclusive podendo acionar outra agência para a
realização das necessárias atividades demandadas para a realização do evento pretendido,
sem prejuízo da possível aplicação de penalidade ou rescisão à CONTRATADA por
desatendimento de demanda.
11.8 O CONTRATANTE poderá demandar teste de aptidão aos profissionais elencados
pela CONTRATADA, e mesmo auditar currículo e adequação jurídica de contratação dos
mesmos (estas inclusive após terminado o evento e com possibilidade de implicar na aplicação
de penalidades).

11.9 Serviços/produtos que foram acrescentados durante o evento com aprovação
do CONTRATANTE, mas que não foram previstos no orçamento (extras) deverão ser
apresentados para inserção no máximo 5 (cinco) DIAS ÚTEIS após o evento. Caso não seja
informado dentro do prazo, o mesmo não será pago.

11.10 Poderá o CONTRATANTE disponibilizar materiais para evento, contendo no qual
a CONTRATADA ficará responsável pela logística, distribuição e instalação destes materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para a solução das divergências e os casos omissos não resolvidos entre as partes, fica
eleito como domicílio contratual, o Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Rio Grande do
Sul, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas, para que surtam seus efeitos
jurídicos e legais.
Porto Alegre (RS), _____ de _______________ de 2.019.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - RS
(Nome)
Presidente do Conselho Administrativo

NOME EMPRESARIAL
(Nome)
Representante legal

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - RS
(Nome)
Superintendente

(Nome)
Gestor do Contrato
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Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

