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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-

DF, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a seguir 

especificados fará realizar licitação na modalidade Concorrência, tipo Tipo Menor Preço 

Global, representado pela menor taxa de cobrança, que será regida pela Resolução 

Senac nº 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e 

às condições estabelecidas neste ato convocatório. 

1 - DA ABERTURA 

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 

DATA: 26/10/2020 

HORA: 10 horas 

LOCAL: SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-

DF. CEP 71.200-030. 

2 - DO OBJETO 

2.1 -  A presente licitação tem por objeto a contratação de prestadora de serviços de 

cobranças extrajudiciais, provenientes de prestação de serviços educacionais e tecnológicos, 

conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

2.2 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Especificações dos Serviços; 

b) Anexo II – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso XXXIII, 

art. 7º, CF/88;  

c) Anexo III – Minuta do Contrato; e 

c) Anexo IV – Modelo de Apresentação de Proposta. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 

Fecomércio; 

c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
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d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder 

por sua representada. 

4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 

credenciado. 

4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 

Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome 

da licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou 

desistir de recursos, com a sua respectiva cópia. 

4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento 

oficial de identidade, com a sua respectiva cópia. 

4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 

documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários em 

nome da licitante, com a sua respectiva cópia. 

4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar 

contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, com a sua respectiva cópia. 

4.5 – Somente será realizado o credenciamento dos licitantes que apresentarem os 

documentos solicitados neste item, por qualquer processo de cópia ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 

autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos 

originais para a conferência da CPL, na sessão de abertura do certame.  

4.6 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No primeiro 

deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de Habilitação. 

4.7 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 

precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. 

5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) apresentação da cédula de identidade ou documento equivalente;  

b) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente; e 
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d) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

5.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou 

privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para efeito de quantidades 

serão considerados atestados com um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do 

quantitativo total do objeto licitado; e 

b)  declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela EC nº 20/1998, expressa 

em papel timbrado da licitante, assinada pelo representante legal, conforme Anexo II, 

parte integrante deste Instrumento Convocatório. 

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua 

emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 

5.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da 

Receita Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União 

(Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos 

negativos), na forma da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da 

licitante, ou da filial quando esta for a Licitante;  

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou 

domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não 

contribuinte; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta 

for à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede 

da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 

5.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 

seguintes informações: 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

NOME DO LICITANTE: 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

OBJETO:  

5.6 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 

autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a 

conferência dos Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 

5.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição 

aos documentos requeridos neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

5.5 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 

licitante. 

5.8 - Os documentos extraídos da Internet serão aceitos desde que sejam confirmados por 

um membro da CPL. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão social, assim 

como as informações dos subitens que se seguem: 

https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.tst.gov.br/certidao
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6.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 

6.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 

primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 

6.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todas as despesas 

vinculadas ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como impostos, diferenças de 

alíquota de ICMS, taxas e leis sociais e outros de qualquer natureza. Na falta de tal 

declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 

6.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 

6.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da 

licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento. 

6.2 – A CPL, caso julgue necessário, solicitará esclarecimentos adicionais sobre a 

composição dos preços propostos; 

6.3 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 

informações: 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DO LICITANTE: 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

OBJETO:  

7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 – Após a abertura da sessão será iniciada a fase de credenciamento, momento em que 

serão recebidos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA (ENVELOPE 

“A”) e PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”), na data, local e horário especificados 

no item 1. 

7.2 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a 

participação de novas licitantes, assim como não serão admitidos quaisquer adendos ou 

alterações nos documentos e propostas entregues. 

7.3 – Os envelopes contendo a documentação habilitatória serão, desde logo, abertos e 

conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo 

rubricados pela CPL pelos licitantes presentes, em momento oportuno. 

7.4 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL 

suspenderá os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação, afixando-o no Quadro de 
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Aviso, localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura 

“C”, Brasília-DF e no site www.df.senac.br. 

7.5 - A abertura dos envelopes (Proposta e Documentação) será realizada em ato público 

previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela CPL. 

7.6 - Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

7.7 - Será facultado à CPL utilizar a prerrogativa prevista no Art. 16 da Resolução Senac nº 

958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente das propostas 

financeiras, classificando os proponentes, e só então proceder à abertura do envelope da 

habilitação da licitante classificada como o primeiro menor preço. 

7.8 - Caso a documentação da primeira colocada em preço não atenda as exigências, será 

aberto o envelope de documentação da que ofertou a segunda maior oferta. 

7.9 - Caso ocorra empate nas condições de fornecimento, entre 02 (dois) ou mais licitantes, 

a CPL comunicará aos interessados e a classificação far-se-á por sorteio, na presença dos 

licitantes presentes. 

7.10 - Não havendo licitante, para o sorteio a CPL reserva-se o direito de realizar o sorteio 

na presença de seus membros. 

7.11 - As decisões relativas a este Ato Convocatório serão divulgadas no mural do Senac-

DF, localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, 

Brasília-DF, CEP 71.200-030 e no site www.df.senac.br.  

7.12 - A CPL poderá, no interesse do Senac-DF, relevar omissões puramente formais nas 

propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo fixado pela CPL. 

7.13 - Concluída esta fase, a CPL lavrará a respectiva ata que será assinada pelos seus 

membros e pelos licitantes presentes, obedecendo aos termos e condições estabelecidas 

neste Instrumento, que, após a decisão comunicará aos licitantes. 

7.14 - Concluída as fases da analise das propostas e definida a ordem de classificação, a 

CPL poderá, a seu critério, solicitar amostras dos produtos ofertados, para análise técnica. 

7.15 - O procedimento será interrompido para que, nos prazos previstos neste Edital, 

possam ser entregues e analisadas as amostras solicitadas; 

7.16 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes que 

participaram do processo para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade dos 

produtos e, por conseguinte, das propostas. 

8 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 

http://www.df.senac.br/
http://www.df.senac.br/
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8.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

Edital. 

8.2 - Caberá ao Senac-DF decidir sobre a petição em até 03 (três) dias úteis. 

8.3 - Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas e entregues a CPL, 

deste Senac-DF, no horário de 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, 

devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou 

fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes 

para representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via. 

8.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas 

interessadas em participar do certame pelo e-mail licitacao@df.senac.br ou telefone (61) 

3313-8828. 

8.6 – Os avisos e informações referentes ao processo licitatório 

(esclarecimento/impugnação, resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no 

site do Senac–DF, ficando as interessadas em participar, obrigada a acessá-lo. 

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso fundamentado, 

encaminhado, por escrito, por meio de correspondência, expressa em papel timbrado da  

licitante, assinado pelo seu representante legal, dirigido ao Diretor Regional do Senac - DF, 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, localizada no SIA Trecho 03 Lotes 

625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF. CEP 71.200-030, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, excluindo-se o dia da comunicação do resultado e incluindo-se o dia 

do vencimento. 

9.2 - O prazo para apresentações das contrarrazões será de igual período do recursal e 

começará a correr do término do prazo concedido ao recorrente, sendo-lhe assegurada vista 

imediata dos autos. 

10 – DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Homologado o resultado da licitação, o Senac-DF convocará a adjudicatária para 

assinatura do Instrumento Contratual, nos termos da Minuta de Contrato – Anexo III, 

parte integrante deste Edital.  

10.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato implicará multa, conforme item 11, e 

perda do direito à contratação.  

mailto:licitacao@df.senac.br
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10.3. O Contrato com a vencedora não será assinado se esta não cumprir as condições 

legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize a prestação dos 

serviços.  

10.4 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por igual período, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

11 - DAS SANÇÕES 

11.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia 

defesa, as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento do Contrato, 

quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor do serviço, quando a CONTRATADA recusar retirar ou 

aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

11.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

11.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 

direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive 

a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 

(dois) anos, nos seguintes casos: 
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I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos produtos, 

para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em conta 

bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, 

devidamente atestados. 

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar a liquidação de qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

12.3 - Somente será efetuado o pagamento aos produtos solicitados, de acordo com as 

necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos 

os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos de acordo com as condições 

previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas 

no Art. 40, da Resolução Senac nº 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 

13.2 - Na vigência do Contrato, a fornecedora deverá manter todas as condições que a 

incluíram no certame. 

13.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela CPL, com base nas 

normas específicas, vigentes e aplicáveis. 

13.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão 

comunicadas diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que forem 

adotadas, ou por correspondências assinadas pela CPL. 

13.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na 

sessão, a análise do processo ficará restrita à CPL. 

13.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
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licitantes que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 

abertura da licitação. 

13.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 

proposta/documentação. 

13.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que 

não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 

13.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

13.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

13.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do 

Edital, seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis. 

13.12 - A licitante que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 

fornecimento dos produtos nas condições oferecidas. 

13.13 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior ou por conveniência 

administrativa, para não se realizar o ato de abertura do envelope desta licitação, fica 

acordado que essa ação acontecerá no primeiro dia útil após a data fixada, no horário e 

local já estabelecido. 

13.14 - Deficiências no atendimento dos requisitos deste Instrumento Convocatório e de 

seus Anexos são de inteira responsabilidade e risco do licitante, podendo implicar sua 

inabilitação ou desclassificação. 

13.15 – Os prazos presentes neste Instrumento Convocatório podem vir a ser estendidos a 

critério da Comissão Permanente de Licitação, salvaguardando, obviamente os princípios 

inerentes à Licitação, devido às medidas de enfrentamento à Pandemia Mundial decorrente 

do vírus Covid-19. 

 

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020 

 

 

Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan 

Gerente de Serviços 

Senac – DF 
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CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

 

ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
 

1. OBJETO 

1.1 - Realizar e acompanhar a cobrança extrajudicial dos créditos de Pessoas Físicas e 

Jurídicas vencidos, oriundos de atividades de prestação de serviços educacionais, que serão 

encaminhados ao escritório da CONTRATADA, através de planilha referente ao débito, 30 

(trinta) dias após o vencimento do título com o Senac-DF. 

2. ATIVIDADES QUE A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR 

2.1 - Realizar e acompanhar a cobrança extrajudicial dos créditos de Pessoas Físicas e 

Jurídicas vencidos, oriundos de atividades de prestação de serviços educacionais, que serão 

encaminhados ao escritório da CONTRATADA, através da documentação referente ao débito, 

30 (trinta) dias após o vencimento do título com o SENAC-DF;  

2.2 - A CONTRATADA deverá acionar os clientes utilizando-se de todos os meios disponíveis, 

tais como: ligações telefônicas, cartas, e-mails, mensagens SMS e/ou por meio de 

mensageiro com custeio próprio, considerando: 

2.2.1 - A primeira etapa da cobrança deverá ser a telefônica, sendo realizadas no 

mínimo 05 (cinco) ligações em horários variados, devendo esta etapa ser 

comprovada através de relatórios; 

2.2.2 - Para cobrança realizada por meio telefônico deverá ser registrada a data, a 

hora, nome do cobrador, nome da pessoa contatada no local da cobrança, e 

caso não seja o devedor, anotar o grau de parentesco; 

2.2.3 - A segunda etapa da cobrança deverá ser realizada por meio de envio de cartas, 

e-mails, mensagens SMS e/ou por meio de mensageiro; 

2.2.4 - Ao realizarem as cobranças em qualquer das modalidades, primar pela ética e 

cordialidade no tratamento com devedores, por meio de profissionais 

qualificados, observando sempre a legislação vigente. 
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2.2.5 - O SENAC-DF poderá desistir da cobrança de um determinado cliente, a 

qualquer momento, sem qualquer ônus. 

2.3 - Elaborar e disponibilizar relatórios para consultas acerca do andamento da carteira de 

clientes a ser fornecida pelo SENAC-DF, por meio do qual apurará informações mínimas 

necessárias para o acompanhamento dos serviços a serem prestados, quais sejam: relatório 

diário de recebimentos, relatórios de produção, relatório do histórico de negociações 

relatórios de expectativa de recebimentos por Unidade, relatórios de índice de recuperação 

de crédito por Unidade, com Nome do cliente, Valor Original, Valor de Multa, Valor de Juros, 

Honorários, Data de emissão, Data de recebimento, Número de títulos, mensalmente ou 

quando solicitado, sob o formato de TXT e/ou planilha eletrônica. 

2.4 - Quanto aos meios de pagamentos efetuados pelos clientes, a CONTRATADA deverá 

utilizar os padrões de negociação a saber: 

2.4.1 - A forma de pagamento será por boletos bancários com crédito em conta 

corrente do SENAC-DF; 

2.4.2 - Nas negociações não poderá ser cobrado valor inferior ao principal, salvo em 

campanhas com autorização prévia do SENAC-DF, devendo o valor dos títulos 

serem acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês, até à época da negociação. 

2.5 - Manter por no mínimo 05 (cinco) anos todo o registro das ações realizadas para a 

efetivação da cobrança, quer seja por meio telefônico, cartas, e-mails, mensagens SMS e/ou 

por meio de mensageiro, em planilha Excel ou TXT a qualquer tempo durante a execução 

contratual, com os seguintes dados: CPF, Valor do Débito, Valor Negociado e data da Última 

Atualização. 

2.6 - A CONTRATADA se obriga, desde já, a negociar os créditos inadimplidos somente em 

condições previamente autorizadas pelo SENAC-DF, seja para recebimento à vista ou para 

recebimento parcelado. 

2.7 - Prestar esclarecimento às auditorias a que o SENAC-DF se submete, quando solicitado. 

2.8 - Os créditos de titularidade do SENAC-DF, os quais serão objetos dos serviços de 

cobrança ora licitados, são aqueles constantes como vencidos da carteira de clientes do 

SENAC-DF até o início dos trabalhos pela CONTRATADA, bem como aqueles que vierem a 

ser constituídos a partir desse período, durante todo período de vigência do contrato. 
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2.9 - Somente deverão ser realizadas cobranças que constem nos lotes específicos que 

forem repassados pelos Contratantes. 

2.10 - O prazo máximo de negociações não poderá ultrapassar 12 (doze) parcelas. 

2.11 - É vedado cobrar do devedor qualquer valor a título de remuneração e/ou ônus de 

cobrança. 

3. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, EMPREENDERÁ AS 

SEGUINTES ATIVIDADES: 

3.1 - Elaborar e disponibilizar relatórios para consultas acerca do andamento da carteira de 

clientes a ser fornecida pelo SENAC-DF, por meio do qual apurará informações mínimas 

necessárias para o acompanhamento dos serviços a serem prestados, quais sejam: relatório 

diário de recebimentos, relatórios de produção, relatório do histórico de negociações 

relatórios de expectativa de recebimentos por Unidade, relatórios de índice de recuperação 

de crédito por Unidade, com Nome do cliente, Valor Original, Valor de Multa, Valor de Juros, 

Honorários, Data de emissão, Data de recebimento, Número de títulos, mensalmente ou 

quando solicitado, sob o formato de TXT e/ou planilha eletrônica. 

3.2 - Serão discutidos pelo SENAC-DF, junto à CONTRATADA, modelos de relatórios que 

mais se adequem às necessidades do SENAC-DF. 

3.3 - Manter em absoluto sigilo, sob as penas da lei, todas as informações de propriedade 

do SENAC-DF obtidas na execução dos serviços de cobrança em referência, sendo vedada a 

divulgação de quaisquer informações sem prévia e expressa autorização do SENAC-DF. 

3.4 - Zelar pela manutenção da integridade da marca e do nome SENAC-DF na execução 

dos serviços. 

3.5 - Submeter à apreciação dos empregados formalmente designados pelo SENAC-DF, as 

divergências observadas entre a base de dados fornecida pelo SENAC-DF e a realidade 

apresentada pelo cliente. 

3.6 - Submeter ao SENAC-DF toda e qualquer negociação (prazo, forma de pagamentos 

dentre outras) que diferenciar das condições estabelecidas pelo SENAC-DF, quando do 

encaminhamento da carteira. 

3.7 - Informar ao SENAC-DF, por escrito e por meio de protocolo, sobre as eventuais 

demandas administrativas e/ou judiciais interpostas pelos clientes, em face da 
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CONTRATADA, decorrente da execução do objeto do presente certame licitatório, visando 

desonerar o SENAC-DF de toda e qualquer eventual responsabilidade incidente, bem como 

municiar o SENAC-DF de documentos/informações que permitam o acompanhamento da 

demanda instalada. 

3.8 - Cumprir a legislação vigente de proteção aos direitos do consumidor, especialmente 

o Código de Defesa do Consumidor, devendo manter sigilo sobre as informações relativas 

aos clientes inadimplentes, que lhe forem repassados para cobrança extrajudicial, sob pena 

de, em conjunto com seus sócios, ser responsabilizada na forma da lei pelo uso indevido 

dessas informações e por excesso de mandato. 

3.9 - Atentar contra as práticas vedadas em lei e/ou códigos, quando da prestação dos 

s3rviços de cobrança extrajudicial, em especial o tratamento desrespeitoso aos devedores. 

3.10 - Assumir expressamente a obrigação de indenizar o SENAC-DF, caso sofra prejuízos 

causados por ações inadequadas realizadas pela CONTRATADA ou seus prepostos. 

3.11 - Corrigir, total ou parcialmente, os relatórios com informações divergentes detectados 

pelo SENAC-DF, em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da notificação com as 

instruções ou observações feitas pelo SENAC-DF ou ainda, em casos excepcionais, a 

correção deverá ser feita no ato da notificação pelo SENAC-DF. 

3.12 - O SENAC-DF poderá vistoriar os serviços conforme sua necessidade e conveniência, 

ficando a CONTRATADA obrigada a passar todas as orientações e posicionamentos 

referentes e facilitar o acesso às dependências, sempre que solicitado. 

4. VALORES DA CARTEIRA DE INADIMPLENTES POR ANO – POSIÇÃO 31.07.2020 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

TOTAL 
GERAL (R$) 

172.141,23 513.823,81 320.497,31 360.394,85 432.317,04 673.007,56 633.904,38 3.106.086,18 

QUATIDADE 

DE TÍTULOS 
508 1320 831 931 1168 1806 1655 8219 

 

4.1 - Perfil dos Clientes da Carteira do SENAC-DF: 

a) Pessoas Físicas e Jurídicas. 

4.2 - Saldo da Carteira de Clientes. 

 a) Os valores apresentados na Tabela do Item 4 acima, constituem mera previsão 

dimensionada, não estando o SENAC-DF obrigado a realiza-la em sua totalidade, e não 

cabendo à licitante vencedora o direito de pleitear qualquer tipo de reparação/indenização. 
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5. PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 - A CONTRATADA deverá iniciar suas atividades imediatamente após a assinatura do 

contrato. 

5.2 - Atendendo a prática de mercado o prazo inicial de vigência do contrato será de 12 

(doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo ser renovado ou prorrogado por 

meio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

5.3 - Não poderá haver negativação dos inadimplentes nos órgãos de defesa do Consumidor 

pela CONTRATADA. 

6. ESTRUTURA DA CONTRATADA 

6.1 - As despesas com alimentação, transporte, seguros, hospedagens e outros 

necessários a execução dos serviços são de responsabilidade da licitante a ser 

CONTRATADA, não cabendo ao SENAC-DF, sem qualquer ônus ou participação do SENAC-

DF. 

6.2 - A CONTRATADA deverá possuir Central de Atendimento telefônico por meio dos 

números 0800 /4000, para os clientes entrarem em contato. 

6.3 - Possuir sistema de gravação (ativo e receptivo) dos contatos efetuados aos clientes e 

disponibilizar ao SENAC-DF sempre que solicitado. 

6.4 - Possuir sistema operacional para tratamentos dos serviços de cobrança e permitir 

acesso através de login exclusivo ao SENAC-DF. 

6.5 - Manter sigilo total das informações, dados, sistemas ou documentos anotados, 

coletados sob qualquer forma ou observados durante os serviços contratados, reconhecendo 

serem estes de propriedade exclusiva do SENAC-DF, os quais não podem ser cedidos, 

copiados, reproduzidos, publicados, divulgados de nenhuma forma, nem colocados à 

disposição direta ou indiretamente, locados ou negociados com terceiros. 

6.6 - Não utilizar logo da marca SENAC-DF nos documentos por ela emitidos, se limitando 

somente às informações sobre a origem dos débitos. 

6.7 - O SENAC-DF se isenta de qualquer forma de sociedade, associação, relação de 

emprego ou responsabilidade solidária ou conjunta, correndo por conta exclusiva de cada 

parte, todos os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
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securitária ou tributária em geral, obrigando-se as partes ao cumprimento das disposições 

legais. 

6.8 - O SENAC-DF informará à Contratada os dados da inadimplência como: Nome do 

Aluno, Nome do Responsável Financeiro, Nome da licitante, CPF/CNPJ, Endereço, Telefones, 

Valor dos Débitos, Vencimento, Curso, Matrícula. 

7. DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS 

7.1 - Os honorários serão cobrados em conformidade com percentual praticado no 

mercado, levando em consideração que o SENAC-DF, opta por um único percentual, 

independente do período de atraso do título, ou seja, a CONTRATADA deverá na sua 

proposta apresentada calcular a média global dos percentuais incidentes sobre o período de 

atraso.  

Valor dos Títulos (R$) Taxa de Cobrança Estimada (%) Valor Estimado dos Serviços (R$) 

3.106.086,18 17 % 528.034,65 
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CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 

(Papel timbrado ou carimbo da licitante) 

 

(Nome da licitante)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 

Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 

 

Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 



 
 

18 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Minuta de Contrato de Prestação de Serviços 

entre o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, Senac-DF e ................., na forma e 

condições abaixo. 

 

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. ENDEREÇO: 

SIA Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. CIDADE: 

Brasília, ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03 TELEFONE: (61) -. 

Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade nº. . SSP/ e, CPF nº. ..-, residente e domiciliado em 

Brasília - DF e pelo Diretor Regional do Senac - DF, Senhor , , , portador da Carteira de 

Identidade nº.  e CPF nº. ..-, residente e domiciliado em Brasília - DF. 

CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..) 

........, CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor .........., 

brasileiro, Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado 

em ........... . As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os 

termos e as condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Prestação de serviços de cobranças extrajudiciais de créditos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de sua transcrição, o 

Instrumento Convocatório e seus Anexos, a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENVIO E DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS 

As carteiras de cobrança serão enviadas a CONTRATADA a partir de 30 (trinta) 

dias de seu vencimento. 

Parágrafo Primeiro – Os títulos que não forem passíveis de negociação, sendo total ou 

parcial deverão ser restituídos ao CONTRATANTE, com todas as ocorrências, dentro do prazo 

de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da remessa. 
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Parágrafo Segundo – Os títulos que forem remetidos a CONTRATADA, por falha 

administrativa serão restituídos ao CONTRATANTE sem que caibam quaisquer aplicações 

honorárias dos serviços de cobranças. 

CLÁUSULA QUARTA – DA COBRANÇA 

A CONTRATADA cobrará dos devedores o valor principal, acrescido de multa 

de 2% (dois) por cento e juros de mora 1% (um) por cento ao mês, contados a partir do 

vencimento. 

Parágrafo Único – É vedada a cobrança de encargos, taxa, serviço ou qualquer acréscimo 

que não estejam previstos neste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O repasse dos valores relativos aos pagamentos dos acordos formalizados 

com os devedores deverão feitos através de boletos enviados aos alunos e creditados em 

conta corrente do Senac especifica para esse fim. 

Parágrafo Primeiro – Os créditos deverão ser feitos através de arquivo retorno bancário 

diáriamente. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fornecerá o recibo de quitação e cópia do Termo de 

Acordo para a exclusão do devedor na relação dos inadimplentes. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese da rescisão ou no caso de não prorrogação do presente 

Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada, no prazo de 30 dias, contados da data da rescisão 

ou do vencimento, prestar contas ao CONTRATANTE, devolvendo toda a documentação que 

esteja em seu poder, inclusive os documentos referentes ao cumprimento de acordos em 

andamento. 

Parágrafo Quarto – As Negociações/Parcelamentos deverão ser formalizadas através de 

Termos de Acordos, aprovados pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto – As Negociações/Parcelamentos, quando formalizadas pela Contratada, 

deverão ser respaldadas com garantias adicionais (além da(s) assinatura(s) dos devedores 

e/ou dos seus responsável(is) legal(is), por Cheques pré-datados ou Notas Promissórias ou 

Avalista(s), ou, ainda, por outras tipificações previamente autorizadas (por escrito) pela 

Contratante/credora. 

Parágrafo Sexto – No caso Inadimplemento/Reincidência, de quaisquer das parcelas 

acordadas, considerando as suas respectivas datas originais de vencimentos, deverá incidir, 

sobre os valores então devidos, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% ao 

mês. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I - responder por toda a documentação que lhe for entregue por força do presente Contrato; 

II – tratar com urbanidade os clientes e ex-clientes do CONTRATANTE, quando da cobrança; 

III – responder integralmente pelos textos das correspondências enviadas aos devedores e 

as formas de instá-los aos pagamentos, desde que os débitos enviados sejam procedentes, 

tendo, entretanto, sempre presente o interesse do CONTRATANTE em manter o aluno como 

integrante de seu corpo discente; 

IV – manter equipes especializadas para o atendimento dos serviços de cobranças, de 

acordo com a legislação em vigor, em especial o Código de Defesa do Consumidor; 

V – responsabilizar pela implantação e operacionalização do sistema de cobrança 

informatizado, que possibilite, a qualquer momento, a visualização on line, dos títulos, pelas 

as Unidades do Senac-DF; 

VI – emitir relatório que apresente os alunos que negociaram ou renegociaram suas dívidas, 

devendo informar a quantidade de parcelas de cada acordo; 

VII - responder por quaisquer ônus, despesas, salários, Previdência Social, Contribuições 

Sindicais, indenizações trabalhistas, FGTS, tributos em geral e seguros que incidam ou 

venham a incidir na prestação dos serviços objeto deste contrato; 

VIII - assumir a responsabilidade civil pelos riscos decorrentes da execução dos serviços; 

IX – manter a confidencialidade das informações e dados fornecidos ou obtidos com o 

CONTRATANTE; 

X – repassar o valor integral recebido do devedor ao CONTRATANTE; 

XI – manter sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos de crédito, emitidos pelos 

devedores, relativos ao presente Contrato, assumindo isoladamente todos os ônus 

decorrentes de eventual furto, roubo, perda ou extravio; 

XII - abster-se terminantemente de negociar quaisquer títulos de crédito relativos ao 

presente contrato, emitidos por seus devedores, com instituições financeiras ou não 

financeiras de qualquer espécie ou com terceiros, especialmente para empresas de 

factoring, sendo igualmente proibida a transferência a terceiros de quaisquer títulos 

emitidos por devedores para pagamento de créditos do CONTRATANTE; 

XIII – acatar todas as orientações do CONTRATANTE, em especial na formalização dos 

acordos firmados com os devedores dos títulos em cobranças; 
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XIV – Disponibilizar senha de acesso aos alunos e unidades do CONTRATANTE de forma 

online, para acessar os boletos bancários atualizados para que seja possível efetuar o 

pagamento a qualquer momento. 

XV - manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições;  

XVI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

XVII - responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; e 

XVIII - respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I - fornecer a CONTRATADA as recomendações e/ou instruções a serem seguidas durante a 

prestação dos serviços; 

II - realizar, quando julgar conveniente, nas dependências da CONTRATADA, auditoria dos 

serviços que estão sendo prestados aos casos relativos e seus créditos, verificando acordos, 

recebimentos e o que mais for necessário à exata observância deste Contrato; 

III - expedir a solicitação de publicação; 

IV - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO para a fiel 

execução do contrato; 

V - notificar a CONTRATADA de qualquer problema verificado com o serviço; e 

VI - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços de 

cobranças já inclusas todas as despesas referentes a salários, adicionais, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários e securitários, uniformes, equipamentos e demais 

despesas, diretas e indiretas, as taxas dos serviços conforme a seguir: 

Taxa de Cobrança  

X % 
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Parágrafo Primeiro. Os pagamentos terão seus vencimentos no mínimo 10 (dez) dias 

úteis da data de recebimento da Nota Fiscal, acompanhada da prestação de contas, com 

todas as despesas detalhadas, referente aos serviços executados. 

Parágrafo Segundo. Os documentos de cobrança apresentados com incorreções serão 

devolvidos à CONTRATADA e, por conseguinte, será o prazo de pagamento interrompido, 

voltando a correr novamente, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da apresentação do 

novo documento de cobrança, devidamente corrigido. 

Parágrafo Terceiro. O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem 

bancária, na conta corrente da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: No caso de eventuais erros de faturamento, atraso e/ou não 

recebimento de faturas emitidas pela CONTRATADA, solicitará a CONTRATANTE a emissão 

de novas faturas. Tal emissão deverá ocorrer ainda dentro do mês de vencimento das 

referidas faturas, não podendo essas serem emitidas nos meses subsequentes. Neste caso 

as datas de vencimento deverão ser prorrogadas de acordo com a solicitação da 

CONTRATANTE.  

Parágrafo Quinto: Em caso de descumprimento do Parágrafo Quarto, a CONTRATADA 

estará sujeita a aplicação da multa de 10% prevista na Cláusula Décima Primeira, Parágrafo 

Primeiro, inciso II, alínea "a". 

Parágrafo Sexto. Nos valores apresentados, estão inclusos impostos, taxas e 

contribuições, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro e outros 

necessários para ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

O valor deste Contrato será fixo e irreajustável durante a vigência e somente 

poderá ser reajustado em caso de renovação, usando-se como índice o IGP-M ou, na 

ausência deste, outro índice que venha a ser previamente acordado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA 

O Presente Contrato terá sua vigência por 12 meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser renovado por igual período, até o prazo máximo de 60 (sessenta) 

meses, caso seja do interesse de ambas as partes, mediante comunicação expressa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante 

estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida 

prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 

I – Advertência; 

II – Multa: 

a) de 10% (dez por cento), sobre o valor do serviço, quando decorridos 05 (cinco) dias de 

inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os 

serviços; 

b) de 10% (dez por cento), sobre o valor do serviço, quando a CONTRATADA recusar retirar 

ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 

c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, 

limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o trigésimo dia corrido e a 

critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

Parágrafo Primeiro. O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, 

descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

Parágrafo Segundo. O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará 

ao Senac-DF o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 05 (cinco) dias; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
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VII - não mantiver a proposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

I - A qualquer tempo, por quaisquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 

II - Por descumprimento de quaisquer das suas cláusulas, independentemente de ações 

legais; 

III - Em caso de falência, dissolução ou liquidação societária, bem como nos casos de 

insolvência; 

IV - Interrupção dos serviços, pela CONTRATADA, sem motivo justificado; 

V - Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 

VI - Transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte; 

VII - Negar-se a refazer qualquer serviço realizado em desacordo com o contrato, no prazo 

que, para tanto, determinar o CONTRATANTE; 

Parágrafo Único. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os 

prejuízos que a rescisão, por sua culpa acarretar ao CONTRATANTE, desde já, a 

CONTRATADA, autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta 

própria, quer seja por intermédio de terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer 

indenização à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 

execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato 

em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 

subscritas. 

Brasília,   de outubro de 2020 

CONTRATANTE: 

Presidente do Conselho Regional 

Senac – DF 

 Diretor Regional 

Senac - DF 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

1º_______________________ 

2º_______________________ 
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CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

SIA Sul Trecho 03 lotes 625/695, Ed. Sia Centro Empresarial Cobertura “C”, SIA - DF 

 

 

Proposta que faz a empresa _________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº __________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a) 

________________, referente a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de cobranças extrajudiciais, provenientes de prestação de serviços educacionais e 

tecnológicos, conforme estabelecido na Concorrência nº 13/2020. 

(A) 

Valor dos Títulos (R$) 

(B) 

Taxa de Cobrança (%) 

(C) 

Valor dos Serviços (R$) 

3.106.086,18 X (A x B) 

1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS e/ou ISS, taxa de 

administração, materiais bibliográficos, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, 

seguros, frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. 

2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data, 

 

 

__________________________________________________________________ 

Data, nome, número da identidade, assinatura do representante legal da licitante. 

 

 

 

 
 


