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ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA -

TERRA LIVRE 

PROCESSO N° 003/2016 - COTAÇÃO  DE PREÇO Nº. 003/2016 

 
EXTRATO 

Processo Cotação.......................................: n° 003/2016 

Cotação de preços .....................................: n° 003/2016 

Critério de Julgamento (tipo).....................: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data e Horário da Entrega das Propostas.: até às 12:00 horas do dia 22 de Dezembro de 

2016 

Data e Horário da Sessão de Julgamento...: às 16:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2016 

Legislação Aplicável..................................: A presente Cotação de Preço será regida pelo 

Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, pela 

Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de 

novembro de 2011, Portaria MDA n.º 85, de 

03 de outubro de 2013, pela Portaria MDA n.º 

32, de 31 de março de 2014. 
Data desta Cotação de preços....................: 07 de Dezembro de 2016 

 

 

1 - PREÂMBULO 

1.1 A Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará Cotação de Preços, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 

convocatório e seus anexos, que se subordinam ao Termo de Convênio celebrado entre 

o extinto MDA, atualmente Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário - SEAD e a ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE 

CAMPONESA NORDESTINA – TERRA LIVRE (AJCN-TERRA LIVRE). 

1.2 Esta Cotação de Preços visa atender às atividades a serem realizadas no âmbito do 

Convênio SEAD/AJCN-TERRA LIVRE n° 792.344/2013 que tem como objetivo 

qualificar a demanda de jovens rurais e técnicos para o acesso ao Programa Nacional de 

Crédito Fundiário, seus novos normativos, potencializando a linha Nossa Primeira 

Terra.  

1.3 Quaisquer esclarecimentos poderão ser efetuados diretamente à Comissão de 

Avaliação e Cotação de Preços, pelo email: ass.maeterra@gmail.com até 2 dias antes 

da data prevista para abertura das propostas. 

 

2. OBJETO 

2.1. É objeto da presente Cotação de Preços a contratação de pessoa jurídica, para 

prestação de serviços de assessoramento, acompanhamento, sistematização, confecção 

de relatórios, revisão de documentos, moderação e relatoria de eventos, instrutoria,  
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TERRA LIVRE 

apoio na realização de atividades, além do acompanhamento e monitoramento da gestão 

administrativa do projeto,  por meio da disponibilização de profissionais de nível médio 

e superior, junto a Associação da Juventude Camponesa Nordestina, no âmbito das 

ações do Convênio nº 792.344/2013, conforme especificações discriminadas no 

ANEXO I – Termo de Referência desta Cotação de Preços. 

 

3. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

3.1 - Os documentos e as propostas para a participação na presente Cotação de Preços 

deverão ser enviados para o endereço abaixo descrito: 

ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA – TERRA 

LIVRE 

Comissão de Avaliação e Cotação de Preços 

Rua Professor Evaldo Altino, Nº 481, Cordeiro - CEP: 50.721-180 - Recife - PE 

3.2 A documentação e a proposta de preço poderá também ser encaminhada, em 

formato PDF, para o email: ass.maeterra@gmail.com , contendo no título da 

mensagem: COTAÇÃO Nº. 003/2016.  

3.3 O recebimento da documentação e proposta comercial dar-se-á, até às 12:00 horas 

do dia  22 de dezembro de 2016. 

3.3.1 Não havendo expediente no dia marcado ou outro fato impeditivo que impeça a 

realização da sessão pública, a critério exclusivo da AJCN-Terra Livre, fica a mesma 

adiada para o primeiro dia útil subsequente, salvo manifestação em contrário no 

interesse desta entidade. 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS 

4.1. Poderão participar desta Cotação de Preços as empresas interessadas que atenderem 

a todas as exigências desta Cotação de Preços e seus anexos e que tenham o ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 

4.2 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar desta COTAÇÃO DE 

PREÇOS deverão encaminhar os documentos observando que: 

4.2.1 Só serão aceitas cópias legíveis. 

4.2.2 Não serão aceitos documentos com rasuras. 

4.2.3 A Presidenta da Comissão de Avaliação e Cotação de Preços reserva-se o direito 

de solicitar o original de qualquer documento, que tiver dúvida e julgar necessário. 

4.3 Os prazos de validade dos documentos apresentados serão aqueles constantes de 
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cada documento, ou os estabelecidos em lei. 

4.3.1 Nos casos omissos, a Comissão de Avaliação e Cotação de Preços considerará 30 

(trinta) dias como prazo de validade aceitável, contados da emissão do documento. 

4.4 Os documentos emitidos pela internet deverão conter em seu rodapé ou cabeçalho o 

endereço do site onde foram emitidos e a data de sua emissão. 

4.5 Não serão admitidas nesta Cotação de Preços a participação de empresas: 

4.5.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

4.5.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.5.3. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta 

ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido 

publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, 

conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

4.5.4. Estrangeiras que não funcionem no país; 

4.6. A simples apresentação da proposta corresponde à indicação, por parte da licitante, 

de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente Cotação de Preços, 

eximindo a Comissão de Avaliação e Cotação de Preços da pena prevista no art. 97 da 

Lei n. 8.666/93. 

4.6.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob pena das sanções cabíveis, a 

superveniência de fato impeditiva da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 

certame. 

4.7 A entrega da proposta financeira implica nos seguintes compromissos por parte do 

licitante: 

4.7.1 Estar ciente das condições da Cotação de Preços; 

4.7.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 

4.7.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão 

Permanente de Avaliação e Cotação de Preços. 

4.7.4 Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na Cotação 

de Preços. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Cotação de Preços correrão à 

conta da dotação orçamentária prevista na Cláusula Quinta do Termo de Convênio 
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792.344/2013 celebrado entre a AJCN Terra Livre e o extinto MDA, atualmente 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD.  

Fonte: 0100  

Programa de Trabalho: 21.631.2066.210Q.0001 

UG: 490009 

Elemento de Despesa: 33.50.41 

5.2 A despesa com a execução do objeto desta Cotação de Preços é estimada em R$ 

131.352,00 (cento e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais). 

 

 6 - RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1. Na data, hora e local indicados serão analisados os documentos de habilitação e 

Proposta de Preço, dando-se início, nesta mesma sessão, à abertura/análise dos 

envelopes enviados via Correios, abrindo primeiro o de documentos de Habilitação e 

posteriormente o envelope com a Proposta de Preço, observado o disposto nos incisos I 

e III do artigo 43 da Lei n. 8.666/93. 

Data: 22 de dezembro de 2016 

Recebimento das Propostas: até às 12h:00m 

Local: Rua Professor Evaldo Altino, Nº 481, Cordeiro - CEP: 50.721-180 - Recife – 

PE. 

6.2. Os envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ter 

expresso, em seu exterior, respectivamente, as seguintes informações: 

ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA – TERRA 

LIVRE  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 003/2016      PROCESSO Nº 003/2016 

LICITANTE: ___________________________________  
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ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA – TERRA 

LIVRE  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 003/2016      PROCESSO Nº 003/2016 

LICITANTE: ___________________________________  

 

 

6.3. Inicialmente, serão analisados os documentos relativos à Habilitação e, caso haja 

desistência expressa do licitante do direito de recorrer administrativamente da 

inabilitação, poderá passar-se para análise da capacidade técnica e, posteriormente, da 

Proposta de Preço na mesma sessão. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Com base nos artigos 28 a 32, §1º da Lei n. 8666/93 combinados com o artigo 195, 

§ 3º da Constituição da República, os interessados deverão apresentar os documentos de 

habilitação de forma numerada, sequencial e inseridos no envelope (ou anexados via e-

mail), são eles: 

7.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do artigo 32, § 2o, da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo II); 

7.1.2. Declaração para Habilitação (conforme modelo Anexo III); 

7.1.3 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 

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

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da 

República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo IV); 

7.1.4. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

(conforme modelo Anexo V); 

 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
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se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL 

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

7.3.2 Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e a Certidão do 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

7.3.3 Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND) emitida pela Fazenda Estadual do 

respectivo domicílio tributário; 

7.3.4 Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

7.3.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser 

retirada no site www.caixa.gov.br; 

7.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no portal da internet no site 

www.tst.gov.br/certidão. 

7.4 CAPACIDADE TÉCNICA - REQUISITO ELIMINATÓRIO   

7.4.1 Poderão se candidatar a concorrer na presente cotação, pessoa jurídica que possua: 

qualificação no assessoramento e apoio em atividades coletivas voltadas para o 

Desenvolvimento Rural Sustentável; conhecimento do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário; experiência na moderação, instrutoria e relatoria de eventos; confecção de 

relatórios; revisão de documentos; acompanhamento da gestão administrativa; 

monitoramento e prestação de contas de convênios com recursos públicos federais e 

conhecimento e operacionalização do SICONV. 

7.4.2 Os documentos comprobatórios da experiência poderão ser atestados, declarações, 

cópia de contratos, certificados, nomeações ou similares 

7.4.3 O Licitante deverá apresentar pelo menos 2 (duas) comprovações de 

capacidade técnica, observando os requisitos deste TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I; 

8 - DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

8.1. A proposta de preço deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa ou datilografada 

em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de 

idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas 

de sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a 
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última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da 

empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo: 

8.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente 

nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas 

decimais após a vírgula) e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de 

divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados válidos os primeiros, 

e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, serão considerados válidos 

estes últimos; 

8.1.2. As propostas de preço apresentadas deverão levar em consideração que os 

quantitativos apresentados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, em seu ITEM 

8, foram feitas de forma estimada, podendo ser suprimidos de acordo com as 

necessidades do projeto, facultando então à CONTRATANTE o pagamento somente do 

quantitativo ao qual o serviço for devidamente prestado. 

8.1.3. Folha de identificação da licitante, contendo: Razão ou Denominação Social, 

endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta 

corrente, agência e respectivo banco, praça de pagamento e endereço eletrônico; 

8.1.4. O prazo de eficácia da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação; 

8.1.4.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada válida por 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

8.1.5. Declaração de que os valores apresentados na sua proposta, englobam todos os 

custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como 

quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, 

incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta Cotação de Preços e 

seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito reivindicar custos adicionais. 

8.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a sua desclassificação por caracterizar 

preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, 

devendo o objeto desta cotação de preços ser fornecido e executado, sem ônus 

adicionais; 

8.3. As propostas de preço deverão prever os custos com passagens, hospedagem, 

alimentação e transporte local, dos técnicos para acompanhamento, monitoramento e 

moderação das atividades nos estados de Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo e Minas 

Gerais.  
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8.4. A não identificação na Proposta de preço do nome do responsável abaixo da 

assinatura não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo, esta 

informação deverá ser fornecida na fase de julgamento; 

8.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado 

sob pena de desclassificação da proposta; 

8.6. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os 

quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.7. A Comissão de Avaliação e Cotação de Preços poderá, caso julgue necessário, 

solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos; 

8.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Avaliação e Cotação de 

Preços; 

8.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta 

apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer 

outras que importem em modificação nos seus termos originais. 

8.10. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.10.1. Que não atenderem as especificações e exigências da presente Cotação de 

Preços e seus Anexos ou da Legislação aplicável; 

8.10.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.10.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas nesta Cotação; 

 

9 - DO JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento para a escolha da proposta vencedora neste procedimento  

de cotação de preços será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.2 As habilitações e propostas serão julgadas pelos Membros designados da Comissão 

de Avaliação e Cotação de Preços da AJCN – Terra Livre, onde serão levadas em 

consideração o atendimento das exigências desta Cotação de Preços. 

9.3 Não serão considerados motivos de desclassificação, simples omissões ou 

irregularidades formais na proposta, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o 

processamento da Cotação de Preços, o entendimento da proposta e não firam os 
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direitos dos demais licitantes. 

9.4 No caso de empate serão realizados sorteio para a escolha do vencedor, mediante 

prévia convocação de todos, conforme estabelece o parágrafo segundo do Artigo 45, da 

Lei 8.666/93.  

9.5 A Comissão de Avaliação e Cotação de Preços após proceder ao Julgamento da 

presente cotação, submeterá o seu resultado à deliberação da autoridade superior com 

vistas à homologação e adjudicação do Objeto da Cotação de Preços, observados os 

respectivos prazos recursais; 

9.6 A empresa vencedora deverá após a homologação assinar o instrumento de Contrato 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação sem 

prejuízo das sanções previstas no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 

9.7 Serão desclassificadas propostas que não atenderem às especificações e às 

exigências contidas nesta cotação bem como aquelas que apresentarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, consoante ao disposto no Artigo 48, da Lei 

nº 8.666/93, e também: 

a) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento; 

b) Imponham obrigação ao Contratante;  

c) Não aceitem a correção de possíveis erros aritméticos; 

d) Que apresentem propostas com valor global superior ao limite estabelecido no 

Anexo I - Termo de Referência. 

 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

10. 1. Caberá a impugnação da Cotação de Preços, nos termos do art. 41, §1º, da Lei 

8.666/93. 

10.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos da presente cotação, aquele que, tendo 

o aceito sem objeção, venha após a entrega das propostas, apontar falhas ou incorreções. 

Qualquer alegação posterior a esse respeito, não terá efeito de recurso perante este 

Legislativo Municipal. 

10.1.2 É facultado ao licitante, nos termos do artigo 109, da Lei n. 8.666/93, a 

interposição de: 

10.1.3. RECURSO, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato ou da 

lavratura da Ata, nos casos de: 

a. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
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b. Julgamento das propostas; 

c. Anulação ou revogação da Cotação de Preços; 

d. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e. Rescisão do contrato a que se referem ao inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 

f. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

g. Representação relacionada com o objeto da Cotação de Preços ou do contrato, de que 

não cabe recurso hierárquico; 

10.2.1 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

10.2.2 As petições contendo as razões dos licitantes não serão admitidas em forma de 

“fax”, e-mail ou via postal, devendo ser protocolizadas diretamente na sede da AJCN – 

Terra Livre. 

10.3 Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos contra a habilitação ou 

inabilitação e contra o julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, 

salvo se a autoridade competente, por razão de interesse público, motivadamente assim 

o determinar. 

10.3.1 Não serão conhecidos os recursos protocolizados fora do prazo legal. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A Comissão de Avaliação e Cotação de Preços submeterá o resultado do 

julgamento do objeto da Cotação de Preços ao licitante vencedor que ficará sujeita à 

adjudicação e homologação da autoridade superior sendo a Presidenta da AJCN – Terra 

Livre.  

11.2. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato num prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito 

a execução do objeto dessa Cotação de Preços, a AJCN – Terra Livre poderá revogá-la, 

ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para 

contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria 

sido contratada. 

 

12. DO CONTRATO 

12.1. O Contrato terá sua vigência conforme cronograma de atividades a ser elaborado e 

aprovado pela Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre e 
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contados da data se sua assinatura até 30/12/2016, podendo ser prorrogado caso haja 

aditivos de prazo do referido convênio. 

12.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

convocação formal da adjudicatária; 

12.3. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante 

apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal 

investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem 

dos autos do processo de cotação de preços, e uma vez atendidas às exigências do 

subitem anterior; 

12.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos 

artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no 

termo de contrato Anexo VI desta Cotação de Preços; 

 

13. DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O regime deste contrato é sob forma de produtos que deverão ser apresentados 

após a prestação dos serviços, na conformidade da presente Cotação de Preços. 

13.1.1.  Levando em consideração que os produtos apresentados no ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA, em seu ITEM 8, são provenientes dos serviços realizados, 

bem como do orçamento disponível, a CONTRATANTE poderá suprimir produtos caso 

não tenha recursos financeiros liberados no orçamento do convênio ou haja a 

necessidade de encerramento do mesmo facultando à CONTRATANTE o pagamento 

somente do quantitativo ao qual o serviço for devidamente prestado e comprovado pela 

CONTRATADA. 

13.1. A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos serviços após a assinatura 

do contrato em anexo, em data prevista no Anexo I – Termo de Referência da presente 

cotação. A contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço 

que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados inadequados por 

sua fiscalização. 

13.2. A fiscalização da AJCN – Terra Livre não eximirá a contratada das 

responsabilidades previstas no Código Civil vigente e dos danos que vier a causar à 

entidade e/ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus operários ou de seus prepostos na 

execução do contrato, independentemente da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

13.3. Na aquisição do objeto do contrato a contratada obriga-se a: 

13.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência que faz parte 

do presente Cotação de Preços. 

13.4 – É de inteira responsabilidade da empresa Contratada fornecer o objeto descrito 
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no Termo de Referência de acordo com o contrato a ser celebrado. 

13.5 – A Contratada só poderá entregar o objeto desta cotação se observadas todas as 

condições acima descritas, bem como o Termo de Referência (Anexo I) e, em caso de 

dúvidas, caber-lhe-á por seu representante legal ou preposto, consultar, ainda que por 

via telefônica, a Contratante para solução dos problemas. 

14 - DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento dos serviços à contratada será realizado de acordo com apresentação 

dos produtos previstos no ANEXO I – Termo de Referência, com a emissão de Nota 

Fiscal contendo obrigatoriamente: descrição do serviço, período e local de realização, 

dispondo a AJCN – TERRA LIVRE de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do 

produto para aceitação final da nota fiscal/fatura. 

14.1.1. O pagamento será realizado somente no quantitativo ao qual o serviço for 

devidamente prestado e comprovado pela CONTRATADA por meio da entrega dos 

produtos. 

14.1.2 Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, 

o prazo estipulado no subitem 14.1 passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação, examinadas as causas da recusa. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Para o fiel cumprimento do presente contrato, a Contratada se compromete a 

acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da ASSOCIAÇÃO DA 

JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA – TERRA LIVRE, por escrito, em duas 

vias e entregues mediante recibo; 

15.2. Fornecer o objeto licitado conforme cronograma de atividades a ser aprovado pela 

AJCN – TERRA LIVRE, podendo o mesmo ser alterado mediante comum acordo, 

acarretando sua inexecução a responsabilização civil e criminal por todos os danos e 

prejuízos que venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar a Contratante, nos 

termos estabelecidos na Cotação de Preços e seus anexos, especialmente os previstos no 

Termo de Referência Nº 003/2016; 

15.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão 

com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização 

ou acompanhamento por parte da CONTRATANTE; 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados, em conformidade com 

os critérios no Termo de Contratual; 

16.2. Informar num prazo não inferior a 48 horas da data da prestação dos serviços, os 
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quantitativos e serviços a serem prestados pelo CONTRATADO. 

16.3. Designar um funcionário para acompanhar a execução e fiscalização do objeto do 

contrato firmado; 

16.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso do procedimento de aquisição, fixando prazo para sua correção, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da contratada; 

16.5. Fiscalizar livremente a execução do objeto do contrato, não eximindo a licitante 

vencedora de total responsabilidade quanto à execução do mesmo; 

16.6 Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do contrato, previstas 

na legislação vigente; 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O não fornecimento injustificado dos serviços sujeitará a empresa, a juízo da 

Entidade, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 

10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei n. 8666/93; 

17.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial na entrega do produto, a Administração 

poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 

da Lei n.8.666/93: 

17.2.1. Advertência por escrito; 

17.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato; 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. O Cotação de Preços será disponibilizado no portal www.pjrbrasil.org. Quaisquer 

outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da AJCN – Terra Livre no endereço 

mencionado no preâmbulo desta cotação, no horário de 09h00min às 12h00min e das 

14h00min às 17h00min, ou através do e-mail ass.maeterra@gmail.com. 

18.2. Todas as dúvidas eventualmente surgidas deverão ser apresentadas por escrito e 

encaminhadas ao endereço mencionado no preâmbulo desta cotação. 

18.3. Somente serão respondidas as dúvidas encaminhadas até dois dias anteriores 

(inclusive) da data marcada para entrega das propostas desta cotação de preços. 

18.4. Os casos omissos relativos à aplicabilidade desta cotação serão sanados pela 

Comissão de Avaliação e Cotação de Preços, observada a legislação vigente. 

18.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da Cotação de Preços; 

18.6. A critério da Comissão Avaliação e Cotação de Preços e no interesse da AJCN – 
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TERRA LIVRE, sem que caiba aos participantes qualquer recurso ou indenização, 

poderá ser: 

a) adiada a abertura da Cotação de Preços; 

b) alterado o teor da Cotação de Preços, com fixação de novo prazo para recebimento de 

propostas.  

18.7. Os casos omissos na presente Cotação de Preços serão resolvidos 

administrativamente de acordo com as disposições da Lei Federal n. 8.666/1993 e dos 

demais diplomas legais aplicáveis. 

18.8 Por se tratarem de recursos oriundos de Convênio celebrado com o Governo 

Federal será competente para dirimir as controvérsias decorrentes desta Cotação de 

Preços, bem como do contrato advindo do mesmo, que não possam ser resolvidos pela 

via administrativa, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Recife/ PE, por força 

do inciso I do art. 109 da Constituição Federal. 

18.9 A Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre reserva-se o 

direito de cancelar a cotação se julgar que os resultados ou outros fatores supervenientes 

o recomendem, sem que por isto caiba algum recurso dos participantes. 

19 ANEXOS DA COTAÇÃO DE PREÇOS 

19.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo desta cotação, os 

anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

ANEXO I – Termo de Referência 003/2016; 

ANEXO II – Modelo de Declaração de inexistência de Fato Superveniente Impeditivo 

de Habilitação; 

ANEXO III – Modelo de Declaração para Habilitação; 

ANEXO IV – Modelo de declaração – cumprimento ao art. 7º da CF/88 

ANEXO V – Declaração de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

ANEXO VI - Minuta do Contrato 

Recife, 07 de dezembro de 2016. 

 

__________________________________________________ 

Daniela de Moraes Moura 

Presidente da Comissão de Avaliação e Cotação de Preços 

AJCN – TERRA LIVRE 
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COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 003/2016 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 003/2016 

 

1- OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoramento, 

acompanhamento, sistematização, confecção de relatórios, revisão de documentos, 

moderação e relatoria de eventos, instrutoria, apoio na realização de atividades, além do 

acompanhamento e monitoramento da gestão administrativa e financeira do projeto,  por 

meio da disponibilização de profissionais de nível médio e superior junto a Associação 

da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre, no âmbito das ações do Convênio 

nº 792.344/2013.   

1.1 CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

1.1.1 Serão realizadas atividades de assessoramento, acompanhamento, sistematização, 

confecção de relatórios, revisão de documentos, moderação e relatoria de eventos, 

instrutoria, apoio na realização de atividades, além do acompanhamento e 

monitoramento da gestão administrativa e financeira do projeto, com o objetivo de 

promover a eficiência e eficácia do atendimento aos objetivos proposto no projeto no 

que se trata a execução física, financeira e da aplicação dos recursos alocados no 

convênio em epígrafe. 

1.1.2 Todas as ações serão coordenadas, avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE 

levando em consideração suas diretrizes para alcance dos objetos do Convênio N.º 

792.344/2014 MDA/IA.  

1.1.3 Atividades a serem desempenhadas pela CONTRATADA: 

 Assessoramento e acompanhamento das atividades do Projeto no âmbito 

nacional e estadual junto à CONTRATANTE; 

 Sistematização das atividades realizadas no âmbito do Projeto; 

 Treinamento de Mobilizadores Estaduais e equipe da Coordenação Nacional 

do projeto, quando solicitado; 

 Apoio a AJCN – TERRA LIVRE na elaboração de instrumentos de 

planejamento, monitoramento e avaliação do Projeto; 

 Assessoramento à CONTRATANTE quanto à relatoria e confecção dos 

relatórios referente à execução dos seminários, oficinas e reuniões técnicas atividades 

do projeto quando solicitado; 

 Apoio na moderação e dos Seminários Nacionais e Estaduais; 

 Participação, quando solicitado, em reuniões e capacitações quando 
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solicitado pela CONTRATANTE; 

 Auxiliar à CONTRATANTE nas reuniões administrativas e de 

monitoramento do Projeto; 

 Orientação ao AJCN – TERRA LIVRE na organização da documentação 

física e fiscal do referido convênio para facilitar a prestação de contas no SICONV; 

 Assessoramento da CONTRATANTE na elaboração de editais e termos de 

referência para execução das atividades do projeto, juntamente com a equipe técnica 

da AJCN – TERRA LIVRE; 

 Auxiliar a equipe técnica da AJCN – TERRA LIVRE na revisão e 

organização dos relatórios e atestes, gerados nas visitas técnicas. 

 Assessoramento da equipe de gestão da CONTRATANTE quanto à 

operacionalização do SICONV; 

 Auxílio à CONTRATANTE na elaboração dos relatórios de prestação de 

contas parcial e final; 

 Auxílio na elaboração e execução das atividades do Projeto e da rotina 

operacional com a equipe técnica da CONTRATANTE. 

As atividades serão desempenhadas por meio de profissionais de nível superior e médio, 

conforme solicitação do CONTRATANTE tendo como base o Plano de Trabalho do 

supracitado Convênio. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

A Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre  celebrou como o 

extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD e por intermédio da sua Secretaria de 

Reordenamento Agrário - SRA o Convênio n° 792.344/2014 para promover ações de 

mobilização, divulgação e apoio na qualificar demanda de jovens rurais e técnicos para 

o acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, seus novos normativos, 

potencializando a linha Nossa Primeira Terra. 

No contexto dessas ações está prevista a realização de assessoramento, 

acompanhamento, sistematização, confecção de relatórios, revisão de documentos, 

moderação e relatoria de eventos, instrutoria, apoio na realização de atividades, além do 

acompanhamento e monitoramento da gestão administrativa e financeira do projeto. 

Para realização destas atividades faz-se necessária a abertura de processo seletivo e 

contratação de empresa para prestação destes serviços, conforme Plano de Trabalho 

aprovado pela CONCEDENTE. 
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3- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Temo de Convênio n° 792.344/2014, Portaria Interministerial n° 507/2011, Lei nº. 

8666/93 e alterações. 

 

4- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. Com base nos artigos 28 a 32, §1º da Lei n. 8666/93 combinados com o artigo 195, 

§ 3º da Constituição da República, os interessados deverão apresentar os documentos de 

habilitação de forma numerada, sequencial e inseridos no envelope (ou anexados via e-

mail), são eles: 

4.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do artigo 32, § 2o, da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo II); 

4.1.2. Declaração para Habilitação (conforme modelo Anexo III); 

4.1.3 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 

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

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da 

República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo IV); 

4.1.4. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

(conforme modelo Anexo V); 

4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

4.3. REGULARIDADE FISCAL 

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

4.3.2 Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e a Certidão do 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

4.3.3 Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND) emitida pela Fazenda Estadual do 

respectivo domicílio tributário; 
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4.3.4 Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

4.3.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser 

retirada no site www.caixa.gov.br; 

4.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no portal da internet no site 

www.tst.gov.br/certidão. 

4.4 CAPACIDADE TÉCNICA – REQUISITO ELIMINATÓRIO 

Poderão se candidatar a concorrer na presente cotação, pessoa jurídica que possua: 

qualificação no assessoramento e apoio em atividades coletivas voltadas para o 

Desenvolvimento Rural Sustentável; conhecimento do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário; experiência na moderação, instrutoria e relatoria de eventos; confecção de 

relatórios; revisão de documentos; acompanhamento da gestão administrativa; 

monitoramento e prestação de contas de convênios com recursos públicos federais e 

conhecimento e operacionalização do SICONV. 

4.4.1 Os documentos comprobatórios da experiência poderão ser atestados, declarações, 

cópia de contratos, certificados, nomeações ou similares 

4.4.2 O Licitante deverá apresentar pelo menos 2 (duas) comprovações de 

capacidade técnica, observando os requisitos deste TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I; 

 

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1 A prestação de serviços poderá ser realizada de qualquer lugar do território nacional, 

desde que os profissionais possuam ampla disponibilidade de viagens para os 

municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais e Espírito Santo, além do 

Distrito Federal.   

5.2 As despesas com passagens, hospedagem, alimentação e transporte local, dos 

técnicos para acompanhamento e monitoramento das atividades nos estados citados no 

item 5.1, deverão ser custeadas pela CONTRATADA, devendo a mesma prever estes 

custos quando da apresentação da Proposta de Preço. 

 

6. VIGÊNCIA 

O contrato terá sua vigência conforme cronograma de atividades a ser elaborado e 

aprovado pela AJCN – TERRA LIVRE e contados da data de sua assinatura até 

30/12/2016, podendo ser prorrogado caso haja aditivos de prazo do referido convênio. 

O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação 
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formal da adjudicatária; 

 

7. VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 O valor global da prestação de serviços não pode ser superior a R$ 131.352,00 

(cento e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais). 

7.2 O pagamento pelos serviços será efetuado até o 5º dia útil posterior à aprovação pelo 

CONTRATANTE do Produto apresentado, e após a aprovação da nota fiscal, sem 

rasuras ou emendas, que deverá ser extraída em nome da Associação da Juventude 

Camponesa Nordestina – Terra Livre – SEAD – CONVÊNIO 792.344/2014, com 

discriminação do objeto. A nota fiscal deverá ainda ter o atesto da presidente da AJCN – 

Terra Livre ou de quem esta indicar, de que o produto foi inteiramente entregue. 

 

8. PRODUTOS/ RESULTADOS ESPERADOS 

Os produtos/ resultados esperados estão associados principalmente às seguintes metas 

do Convênio supracitado: 

 Realizar intercâmbio Nacional para apoiar o cadastro dos potenciais 

beneficiários no Programa Nacional de Crédito Fundiário, e aprofundar o 

mesmo e as novas normativas, com trocas de experiências entre os estado de 

MG, ES, PE e PB. 

 Mobilizar jovens, mulheres e agricultores para conhecer o Programa Nacional do 

Crédito Fundiário (PNCF), através de visitas de mobilização, identificando e 

encaminhando os potenciais beneficiários para o seu cadastro junto ao  

Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF). 

 Desenvolver ações em vista da qualificação da demanda e apoiar potenciais 

beneficiários do PNCF, em especial a linha Nossa primeira Terra, e junto 

ampliar a divulgação de outras políticas públicas como o PNAE, PPA, e do 

cadastro no Programa Nacional do Crédito Fundiário de potenciais beneficiários, 

bem como reuniões de coordenação nacional do projeto, para qualificar as 

demandas do projeto e do PNCF. 
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8.1 Os produtos que deverão ser entregues, seus respectivos prazos de entrega, 

considerando, a vigência do convênio, a data de assinatura do contrato, e o valor 

da parcela para pagamento são: 

Produtos 
Prazo de 

entrega  

Valor da 

Parcela 

Produto I – Apresentação de Plano de Trabalho Específico – 

PTE – a ser aprovado pela CONTRATANTE, discriminando a 

forma de execução, as atividades técnicas e operacionais e o 

cronograma de atividades previsto para prestação de serviços, 

contemplando todos os aspectos requeridos no Termo de 

Referência; 

A partir 

de 7 dias 
8% 

Produto II – Sistematização, análise de dados e relatório 

contendo informações quantitativas e qualitativas sobre a 

execução das atividades planejadas e realizadas no âmbito do 

Projeto a partir de documentos e registros a serem 

disponibilizados pela Associação da Juventude Camponesa 

Nordestina – Terra Livre; 

A partir 

de 15 

dias 

20% 

Produto III – Apresentação de relatório técnico, da execução 

do Seminário Nacional, contendo resumo dos temas abordados, 

análise dos debates, discussões, apresentações e trabalhos em 

grupos e sistematização dos encaminhamentos pactuados.  

A partir 

de 25 

dias 

10% 

Produto IV – Sistematização, análise de dados e relatório 

contendo informações quantitativas e qualitativas sobre a 

execução das atividades planejadas e realizadas no âmbito do 

Projeto a partir de documentos e registros a serem 

disponibilizados pela Associação da Juventude Camponesa 

Nordestina – Terra Livre. 

A partir 

de 35 

dias 

27% 

Produto V – Produto VIII – Sistematização, análise de dados 

e relatório final contendo o acompanhamento e monitoramento 

das ações de mobilização e divulgação realizadas com a 

juventude rural no âmbito do Projeto. 

A partir 

de 45 

dias 

35% 

 

8.2 Reserva-se a AJCN – Terra Livre o direito de pagar somente pelos serviços 

devidamente realizados e comprovados pelo CONTRATADO por meio da entrega e 

aprovação dos respectivos produtos, conforme detalhamento anterior. 

8.3 No caso de prorrogação do prazo de vigência do convênio, os prazos de entrega dos 

produtos definidos no item 8.1 poderão ser revistos de acordo com o novo cronograma 
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de execução das atividades, apresentado pela AJCN – Terra Livre 

8.4 O atraso ou cancelamento de repasse de recursos, pela Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, pode ocasionar diminuição no 

número de produtos, devendo a CONTRATANTE informar oficialmente a 

CONTRATADA com no mínimo 48 horas de antecedência.     

9 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/DIREITO DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos no presente Termo de 

Referência em seu item 7; 

Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do contrato; 

9.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/DIREITOS DA CONTRATADA: 

Fornecer o objeto proposto a ser informado pela CONTRATANTE e nas condições 

discriminados no presente Termo de Referência, acarretando sua inexecução a 

responsabilização civil e criminal por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou 

indiretamente a provocar ou causar a Contratante; 

Estar com todas as certidões de regularidade fiscal de âmbito estadual e federal em 

situação de adimplência para recebimento pela prestação dos serviços.  

Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da lei Civil e 

Criminal, especialmente na forma prevista na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

conforme pactuado no futuro Termo Contratual; 

Atender outras condições, conforme a proposta apresentada; 

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão ser recebidas pela Associação da Juventude Camponesa 

Nordestina – Terra Livre  até às 12 horas do dia 22 de dezembro de 2016, contendo: 

Razão ou Denominação Social, endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF 

e, se possível, número da conta corrente, agência e respectivo banco, praça de 

pagamento e endereço eletrônico; valor unitário e valor global da proposta. 

 

Recife/ PE em 07 de dezembro de 2016. 

 

__________________________________________________ 

Daniela de Moraes Moura 

Presidente da Comissão de Avaliação e Cotação de Preços 

AJCN – TERRA LIVRE 
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COTAÇÃO DE PREÇOS N. 003/2016 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Papel timbrado da empresa) 

 

Ref.: Processo Nº 003/2016 – Cotação de Preços nº 003/2016 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

____________________, sediada à ________________________________, declara, 

sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo de cotação de preços, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

(__________), ___ de ____________ de 2016. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome / Cargo 

Carimbo 
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COTAÇÃO DE PREÇOS N. 003/2016 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Ref.: Processo nº 003/2016 – Cotação de Preços nº 003/2016 

 

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ............., CNPJ ........., reúne 

todos os requisitos de habilitação exigidas na Cotação de Preço, quanto às condições de 

qualificação jurídica e fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto 

em Cotação de Preços e Cotação de Preços n⁰ 003/2016. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome / Cargo 

Carimbo 
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COTAÇÃO DE PREÇO Nº 003/2016 

ANEXO IV – CUMPRIMENTO AO ART. 7° DA CF/88 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

Ref.: Processo Nº 003/2016 – Cotação de Preços nº 003/2016 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

........................................................inscrita no CNPJ nº ....................., por intermédio de 

seu representante legal Sr. (a) .................................... Portador (a) da Carteira de 

Identidade nº________, CPF nº............................... DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 

1999, 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 (apenas no caso de incidir esta hipótese de 

contratação). 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome / Cargo 

Carimbo 

 

 

mailto:ass.maeterra@gmail.com


 

CNPJ: 09.423.270/0001-80 

Rua Professor Evaldo Altino, 481, Cordeiro - CEP:50.721-180- Recife - PE 

E-mail: ass.maeterra@gmail.com 

Telefone: (81) 31270997 

 

25 

 

ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA -

TERRA LIVRE 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS N. 003/2016 

ANEXO V - DECLARAÇÃO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

Ref.: Processo nº 003/2016  – Cotação de Preços nº 003/2016 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

........................................................inscrita no CNPJ nº ....................., por intermédio de 

seu representante legal Sr. (a) .................................... Portador (a) da Carteira de 

Identidade nº________, CPF nº............................... DECLARA, para os devidos fins,  

que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 

gerência, administração ou tomada de decisão. 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome / Cargo 

Carimbo 
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COTAÇÃO DE PREÇOS N. 003/2016 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO, 

CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS, REVISÃO DE DOCUMENTOS, 

MODERAÇÃO E RELATORIA DE EVENTOS, INSTRUTORIA, APOIO NA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO E 

MONITORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 

PROJETO, QUE CELEBRAM  A ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE 

CAMPONESA NORDESTINA – TERRA LIVRE E A ............PARA 

ATENDIMENTO 

AO CONVÊNIO MDA/AJCN-TERRA LIVRE N° 792.344/2013. 

 

A Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre (AJCN – Terra Livre), 

sediada na Rua Professor Evaldo Altino, Nº 481, Bairro Cordeiro,  cidade de Recife  - 

PE, CEP: 50.721-180, inscrita no CNPJ sob n.º 09.423.270/0001-80, neste ato 

representado pela sua Presidenta, a senhora, Daniela de Moraes Moura aqui denominada 

CONTRATANTE e a empresa_________________, com sede na 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº____________, neste ato 

representado pelo seu ________________________________________, doravante 

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado,  observadas as  

disposições contidas na Lei de Licitações – 8.666/93 – e suas alterações posteriores,  as  

seguintes cláusulas: 

 

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

  1.1 – Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa para 

prestação de serviços de assessoramento, acompanhamento, sistematização, confecção 

de relatórios, revisão de documentos, moderação e relatoria de eventos, instrutoria, 

apoio na realização de atividades, além do acompanhamento e monitoramento da gestão 

administrativa e financeira do projeto junto a AJCN-Terra Livre,  no âmbito das ações 

do Convênio nº 792.344/2013, na conformidade do Processo N⁰ 003/2016 e Termo de 

Referência n⁰ 003/2016. 
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  1.2 – Do amparo legal – O presente contrato decorreu do Convênio celebrado 

entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, hoje Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e a Associação 

da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre (AJCN – Terra Livre) N° 

792.344/2013, e da Cotação de Preços N⁰ 003/2016 e Lei 8.666 e suas alterações; 

 

2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

  2.1 – O objeto do presente contrato deverá ser efetivado mediante a entrega de 

produtos, conforme discriminadas no ANEXO I – Termo de Referência da Cotação de 

Preços, visando a consecução do objeto do Convênio SEAD/AJCN – Terra Livre N° 

792344/2013. 

 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 3.1 – Para todos os fins e efeitos de direito fazem parte integrante deste contrato 

todos os documentos que compõem a Cotação de Preços N⁰ 003/2016, definindo 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, como se nele 

estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:  

a) Cotação de Preços Nº 003/2016; 

b) Termo de Referência N° 003/2016;  

b) Proposta da CONTRATADA. 

3.2 – Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes 

para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão, e desta forma reger a 

execução do objeto contratado. 

 

4 – CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA 

VIGÊNCIA 

 4.1 – O prazo de execução do presente contrato deverá atender ao estipulado no 

Termo de Referência n° 003/2016, ou seja, da data de sua assinatura até 30/12/2016, 
podendo ser prorrogado caso haja aditivos de prazo do referido convênio. 

4.2 – A prorrogação de prazo do presente instrumento não poderá, em nenhuma 

hipótese, ser superior ao prazo de vigência do supracitado convênio. 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO E DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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  5.1 – O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, prestação de 

serviços de assessoramento, acompanhamento, sistematização, confecção de relatórios, 

revisão de documentos, moderação e relatoria de eventos, instrutoria, apoio na 

realização de atividades, além do acompanhamento e monitoramento da gestão 

administrativa e financeira do é o apresentado na proposta da CONTRATADA, 

devidamente aprovado pela CONTRATANTE, no valor de R$ ______ (____), valor 

unitário do produto I, o valor de R$ ______ (____), valor unitário do produto II, o valor 

de R$ ______ (____), valor unitário do produto III, o valor de R$ ______ (____), valor 

unitário do produto IV, o valor de R$ ______ (____), valor unitário do produto V, 

totalizando o valor de R$ $ ______ (____), valor global do contrato. 

  5.2 – Os preços cotados na presente Cotação de Preços são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA e poderão ser corrigidos com a finalidade única 

de manter o equilíbrio econômico-financeiro, nas proporções do aumento ou diminuição 

dos preços de aquisição, reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com a 

legislação vigente no que não conflitar com a Lei 8.666/93 e de acordo com a 

disponibilidade dos recursos orçamentários previstos no âmbito do Convênio n° 

811.520/2014.  

5.3 – Caso a CONTRATADA venha a praticar preço inferior no mercado, seja a 

título promocional ou não, estará obrigada a repassar o benefício para a 

CONTRATANTE assegurando-lhe comportamento igualitário no tratamento com o 

mercado consumidor. 

5.4 – As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da 

dotação Orçamentária prevista no Convênio n° 811.520/2014. 

 

6 -  CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES  DE PAGAMENTO: 

 6.1 – O pagamento dos serviços à contratada será realizado de acordo com 

apresentação dos produtos, com a emissão de Nota Fiscal contendo obrigatoriamente: 

descrição do serviço, período e local de realização, dispondo A AJCN – Terra Livre de 

até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do produto para aceitação final da nota 

fiscal/fatura. 

6.2 – O pagamento será realizado somente no quantitativo ao qual o serviço for 

devidamente prestado e comprovado pela CONTRATADA por meio da entrega dos 

produtos. 

6.3 – Ocorrendo qualquer erro na extração e apresentação do documento fiscal, o 

mesmo será devolvido à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da apresentação de nova fatura, devidamente 

corrigida. 
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6.4 – A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

6.5 – O pagamento das faturas somente será feito por meio de depósito bancário 

na conta da empresa contratada ou cobranças simples, sendo expressamente vedada à 

contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancária ou de 

terceiros. 

6.6 – Para a efetivação do pagamento a Contratada obriga-se a manter-se nas 

mesmas condições que a tornaram habilitada na Cotação de Preços N° 003/2016 no que 

referir-se a proposta e habilitação. 

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO. 

7.1 – A Contratada não poderá transferir a execução/cumprimento do presente 

Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem o expresso e prévio consentimento da 

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do contrato. 

 

8 – CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 – A liquidação do objeto a que se refere este contrato, entendida como o 

pagamento dos serviços prestados, será feito mediante a apresentação das notas fiscais 

dos serviços prestados.  

8.2 – A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar o serviço que 

não atender às especificações da proposta, deste contrato, ou que sejam considerados 

inadequados pela mesma. 

 

9  - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES/DIREITOS DAS PARTES. 

 9.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/DIREITO DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos no presente Termo de 

Referência em seu item 7; 

Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do contrato; 

 9.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/DIREITOS DA CONTRATADA: 

Fornecer o objeto proposto a ser informado pela CONTRATANTE e nas condições 

discriminados no presente Termo de Referência, acarretando sua inexecução a 

responsabilização civil e criminal por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou 

indiretamente a provocar ou causar a Contratante; 

Estar com todas as certidões de regularidade fiscal de âmbito estadual e federal em 
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situação de adimplência para recebimento pela prestação dos serviços.  

Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da lei Civil e 

Criminal, especialmente na forma prevista na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

conforme pactuado no futuro Termo Contratual; 

Atender outras condições, conforme a proposta apresentada; 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 – A fiscalização dos serviços objeto deste contrato será feita por 

funcionário devidamente designado pela Presidenta da AJCN – Terra Livre e/ou 

também pelo fiscal do convênio preposto do extinto Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA, hoje Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário em atendimento ao que dispõe a legislação pertinente. 

10.2 – A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por descumprimento de quaisquer das cláusulas 

aqui expressas e, ainda, por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 

empregados ou propostos. 

 

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 – A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, 

conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei 8.666/93 e suas alterações, cabendo 

ainda a aplicação das penalidades desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no 

artigo 78, 79 e 80, da Lei 8.666/93, destacando-se, em rol não taxativo, que constituem 

motivos de rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE;   

d) desatendimento das determinações regulares do preposto designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do pactuado, assim como as de seus 

superiores;  

e) cometimento reiterado de falhas na execução do contrato, anotadas em registro 

próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para 

acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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g) a dissolução da sociedade;  

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere 

este contrato;  

j) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE decorrentes de serviços executados, salvo em casos 

fortuitos ou de força maior, assegurado, à CONTRATADA, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

k) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, 

impeditivos da execução deste contrato; 

l) descumprimento do disposto no inciso IV e V do art. 27, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.2 – A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

Cotação de Preços, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

11.3 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES. 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a ampla defesa e o contraditório, e, 

segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 

8.666/93.  

12.2 - Em caso de aplicação de multas, a CONTRATANTE observará o 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato por 

descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Cotação de Preços.  

 

12.3 – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos 
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de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

12.4 – As eventuais multas aplicadas, não terão caráter compensatório, mas 

simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem 

a declaração da rescisão do pacto em apreço. 

12.5 – Será assegurada a ampla defesa e o contraditório à CONTRATADA, 

antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes. 

 12.6 – O valor da(s) multa(s) aplicada(s) poderá, ser pago diretamente pela 

CONTRATADA ou ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE ou, quando for o caso, e se necessário poderá ser objeto de cobrança 

judicial. 

12.7 – As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, 

fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente da 

CONTRATANTE, desde que formuladas pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis da data em que esta tomar ciência, mediante protocolo, da aplicação 

da sanção. 

12.8 – Dos atos de aplicação de penalidades previstas neste instrumento ou de 

sua rescisão, praticados pela CONTRATANTE, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação do ato, para a Presidenta da AJCN – Terra Livre.   

 

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 – Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, 

mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e 

condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou 

de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – Por se tratarem de recursos oriundos de Convênio celebrado com o 

Governo Federal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Contrato 

que não possam ser resolvidos pela via administrativa, o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Recife/ PE, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal. 
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15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO. 

15.1 E por estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma para que surta 

todos os efeitos jurídicos e legais, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Recife – PE, ______/______/2016. 

 

__________________________________________________________ 

INSTITUTO ALIANÇA COM O ADOLESCENTE 

Contratante 

 

___________________________________________________________ 

EMPRESA VENCEDORA 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

01 - CPF N.___________________________________        

02 – CPF N.___________________________________ 
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