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CARTA CONVITE Nº 01/2018 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para apoiar a Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus na realização de cursos profissionalizantes de diversas 

áreas, com certificados, para venezuelanos recém chegados na cidade de Manaus, 

com finalidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho, de acordo com as 

especificações contidas no Termo de Referência em anexo a este Edital.  

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta Convite 

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço global. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h00 do dia 28 de   Março                          

de 2018.  

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00 do dia 03 de Abril de 2018.  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: No escritório da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, 

situado no prédio do Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus - CEFAM, 

Avenida Joaquim Nabuco, Nº 1023 – Centro Manaus/AM.  

 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

Credenciamento (Anexo I) 

Termo de Referência (Anexo II) 

Modelo de Habilitação (Anexo III) 

Modelo de Declaração de Idoneidade (Anexo IV) 

Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preço (Anexo V) 

Minuta do Contrato (VI)  
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 CARTA CONVITE 

01/2018 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, por meio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que receberá, até as 10h00 do dia 26 de Março de 2018, 

propostas para prestação dos serviços objeto desta carta convite, de acordo com o 

processo administrativo interno, quando procederá à habilitação e julgamento. O 

certame será realizado na modalidade CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL e, reger-se-á nos princípios da Lei 8.666, de 1993.  

 

CAPÍTULO 1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  O inteiro teor desta carta convite poderá ser obtido gratuitamente no sítio da 

Arquidiocese de Manaus, www.arquidiocesedemanaus.org.br, ou solicitado à 

Comissão Permanente de Licitação na Sede da Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus, no horário de 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00.  

1.2.  Se por qualquer motivo não houver expediente na Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus no dia agendado para abertura da sessão pública de recebimento e 

abertura dos envelopes, fica automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

seguinte, independente de comunicação; 

1.3.  No horário e local indicados, realizar-se-ão os procedimentos pertinentes ao 

presente certame:  

1.3.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) licitante(s);  

1.3.2. Recebimento dos envelopes de habilitação e propostas; 

1.3.3. Abertura dos referidos envelopes;  

1.3.4. Divulgação das propostas apresentadas pelos licitantes e classificação; 

 

1.4.  Das decisões da Comissão Permanente de Licitação dar-se-á publicidade no sítio 

oficial da Arquidiocese de Manaus, salvo em relação àquelas cuja publicação e 

ciência puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes 

presentes na sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de:  

1.4.1. Julgamento da licitação;  

1.4.2. Recursos porventura interpostos. 

 

1.5.   Os esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação em 

relação às dúvidas dos licitantes no que tange à interpretação deste edital serão 

divulgados no sítio oficial da Arquidiocese de Manaus, 

www.arquidiocesedemanaus.org.br, ficando as licitantes, desde já, cientes que a 

publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local;  

1.6.   É de inteira responsabilidade das convidadas observar o disposto no subitem 1.5, 

sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da inobservância das publicações 

oficiais da comissão. 
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CARTA CONVITE Nº 01/2018 

 

CAPITULO 2. DO OBJETO.  

2.1. Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na 

realização de cursos profissionalizantes de diversas áreas, com certificados, para 

venezuelanos recém chegados na cidade de Manaus, com finalidade de capacitação e 

inserção no mercado de trabalho, de acordo com as especificações contidas no Termo 

de Referência em anexo a este Edital.  

 

CAPITULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. 

3.1. Poderão participar deste certame os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes do presente instrumento, não sendo admitida, seja a que título 

for, a participação de dirigentes, conselheiros e colaboradores da Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus, inclusive cônjuges; 

3.2. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão 

às condições estatuídas por essa carta convite; 

3.3. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante(s) legal(is) que, 

devidamente credenciado(s), será(ão) o(s) único(s) admitido(s) a intervir(em) nas 

fases do procedimento quer por escrito quer oralmente. Assim, a licitante assume a 

responsabilidade por todos os atos praticados pelo(s) representante(s) devidamente 

credenciados; 

3.4. É conveniente a presença do representante legal da empresa convidada até o 

final da sessão pública, sendo que no caso de ausência, ainda que momentânea da 

sala de sessão deverá ser comunicada e autorizada pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e, se definitiva, registrada em ata com indicação do horário. 

Os prejuízos advindos da ausência serão de responsabilidade única e exclusiva do 

ausente; 

3.5. A licitante deverá comprovar por meio de contrato ou estatuto social que 

desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame; 

3.6. Não será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, 

suspensas do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta e 

Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda, declaradas inidôneas, bem como as 

que estiverem em regime de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação. 

CAPÍTULO 4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO.  

4.1. A(s) empresa(s) convidada(s) deverá (ão) apresentar-se, no dia, horário e local 

indicados para credenciamento perante a Comissão Permanente de Licitação por 
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CARTA CONVITE Nº 01/2018 

 

intermédio do representante legal munido da carteira de identidade e documentação 

abaixo discriminada, sendo o único admitido a intervir nas fases do procedimento no 

interesse da representada;  

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação, 

além daquelas estabelecidas no subitem 4.3: 

 a) Se proprietário, sócio ou administrador da empresa convidada:  

a.1)  Contrato social devidamente registrado em se tratando de sociedade empresária, 

e, no caso de sociedade por ações, documento de eleição dos administradores;  

a.2) No caso de sociedade civil a inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova 

da diretoria em exercício;  

a.3) Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, o decreto de 

autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura;  

a.4) Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte mediante apresentação 

de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou declaração de 

enquadramento com validação da junta comercial;  

a.5) se empresa individual, o devido registro comercial.  

b) se representante legal:  

b.1) Procuração, pública ou particular, com poderes para atuar especificamente no 

Convite 001/2018 da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, notadamente para formular 

proposta, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e 

praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque.  

b.2) Termo de credenciamento, conforme modelo do anexo II., devidamente 

preenchido pela empresa convidada com poderes para o representante manifestar-se 

em seu nome em qualquer fase do certame, notadamente formular proposta, declarar 

a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar 

a licitante em todo e qualquer ato inerente ao certame durante a sessão pública de 

abertura dos envelopes e demais fases do procedimento licitatório.  

4.1.2. No caso de o contrato social ou estatuto determinarem a assinatura em 

conjunto, a falta de uma das firmas em qualquer documento ter-se-á por inexistente 

este, arcando a empresa contratada com o ônus da omissão. 

4.2. O representante legal da empresa convidada que não se credenciar perante a 

Comissão Permanente de Licitação ficará impedido de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a licitante em todo  
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e qualquer ato inerente ao certame em destaque durante a sessão pública de abertura 

dos envelopes e demais fases do procedimento;  

 4.3. No momento do credenciamento deverão, ainda, ser entregue à Comissão 

Permanente de Licitação, as declarações de credenciamento e de habilitação (anexos 

II e III, respectivamente);  

4.3.1 As declarações deverão ter sido emitidas, no máximo, nos 30 (trinta) dias 

anteriores à data prevista para a realização da sessão pública. 

CAPÍTULO 5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO  

5.1. Na hipótese de os documentos indicados no capítulo 4 e seguintes que por 

equívoco estiverem dentro dos envelopes da habilitação ou da proposta poderão ser 

retirados pelo próprio representante que deverá, ato contínuo, lacrar novamente o 

envelope, assinar o fecho e zelar, durante esse procedimento, pelo sigilo da proposta.  

5.2. Na fase de credenciamento será permitido ao(s) representante(s) da(s) 

empresa(s) convidada(s) ou membro da Comissão Permanente de Licitação tirar 

cópias de documentos necessários porventura retirados dos envelopes, nos termos 

estipulados pela referida comissão.  

5.3. A Comissão Permanente de Licitação analisará os documentos referentes ao 

credenciamento;  

5.4. O sócio-gerente, o administrador, o proprietário, não precisam de termo de 

credenciamento e/ou procuração, devendo estes apresentar os documentos previstos 

na alínea “a” do subitem 4.1.1 desta carta convite. 

 5.5. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará encerrada a fase 

de credenciamento quando não mais estiverem presentes representantes legais a ser 

credenciados. Ato contínuo, receberá a documentação de habilitação e propostas na 

estrita ordem de credenciamento. 

CAPÍTULO 6. DA HABILITAÇÃO  

6.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:  

6.1.1. Em caso de empresa individual, registro comercial;  

6.1.2. Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte mediante apresentação 

de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou declaração de 

enquadramento com validação da junta comercial;  

6.1.3. Em se tratando de sociedade empresária o contrato social ou estatuto 

devidamente registrado;  
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6.1.4. No caso de a sociedade ser por ações documento de eleição dos 

administradores;  

6.1.5. No caso de sociedade civil a inscrição do ato constitutivo acompanhado de 

prova da diretoria em exercício;  

6.1.6. Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, o decreto 

de autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

6.2. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:  

 6.2.1. Comprovante de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica do Ministério 

da Fazenda - CNPJ/MF;  

6.2.2. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

emitida pela Caixa Econômica Federal;  

6.2.3. Certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguro Social;  

6.2.4. Prova de regularidade com as Fazendas; 

6.2.5. Prova de regularidade trabalhista por meio de apresentação da certidão 

negativa de débitos trabalhistas, nos moldes da Resolução Administrativa n° 

1.470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho;  

6.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual.  

6.2.7 As certidões aqui tratadas poderão ser atualizadas durante a sessão de 

realização do certame, caso prontamente disponíveis no sistema de consulta via 

internet.  

6.3. Relativamente a Qualificação Técnica:  

6.3.1. Da capacitação técnico-profissional  

6.3.2. As empresas que participarem do certame deverão provar que possuem 

comprovada experiência na realização dos serviços citados, bem como conhecimentos 

exigidos pelo CONTRATANTE, a saber:  

a) Os cursos serão ministrados para venezuelanos recém chegados na cidade de 

Manaus, portanto, os professores dos cursos, deverão ter domínio da língua 

portuguesa e espanhola. 
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6.4 Relativamente a Qualificação Econômico Financeira: 

6.4.1 As licitantes deverão apresentar o último balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

6.4.2 As licitantes deverão apresentar também, declaração que cumprem plenamente 

os requisitos exigidos para habilitação e sujeitam-se aos termos e condições da 

presente carta convite (anexo III); 

 

CAPÍTULO 7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  

7.1. Os documentos para habilitação e a proposta de preço deverão ser apresentados 

simultaneamente, em envelopes distintos e lacrados, contendo em sua parte externa e 

frontal, além da razão social, os dizeres:  

CARTA CONVITE Nº 001/2018 ENVELOPE Nº 1  

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  

- (CNPJ/MF DA LICITANTE)  

- (ENDEREÇO DA LICITANTE)  

 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 ENVELOPE Nº 2  

- PROPOSTA DE PREÇO (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  

- (CNPJ/MF DA LICITANTE)  

- (ENDEREÇO DA LICITANTE)  
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7.2. A proposta da licitante deverá atender às disposições contidas no termo de 

referência e, ainda, ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 

eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 

constar:  

7.2.1. Ser impressa em papel timbrado da licitante com a razão social e carimbo do 

CNPJ/MF, endereço, número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de 

endereçamento postal, data e assinatura do representante legal da licitante, banco que 

possui conta, números da agência e conta corrente para efeito de emissão de nota 

fiscal e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos 

documentos pessoais e qualificação do(s) responsável(is) pela assinatura do contrato;  

7.2.1.1. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

da licitante com poderes para esse fim, presente à sessão pública e devidamente 

credenciado;  

7.2.2. A especificação do fornecimento e da prestação dos serviços de forma clara, 

minuciosa e completa;  

7.2.3. Cotação dos preços ofertados com base nas especificações constantes do 

termo de referência;  

7.2.3.1. A licitante deverá indicar os valores em moeda corrente, fixos e irreajustáveis;  

7.2.3.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e 

indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos federais, estaduais 

ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de natureza direta e 

personalíssima, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassados 

ao contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer outras despesas no que se 

refere à prestação dos serviços objeto deste certame;  

7.2.3.3. Só serão aceitos preços em moeda nacional, em algarismos arábicos e por 

extenso. Em caso de divergência, prevalecerá este último, desprezando-se qualquer 

valor além dos centavos;  

7.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 

responsabilidade da empresa convidada, não sendo permitida qualquer alteração a 

não ser erro material evidente;  

7.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, 

contados da data da realização da sessão pública;  

7.2.4.1. Caso referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta será 

considerado o prazo de validade como de 30 (trinta) dias;  
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7.3. Se por motivo de força maior a adjudicação não ocorrer dentro do período de 

validade da proposta e caso persista o interesse da Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus, será prorrogada, automaticamente, a validade por igual prazo;  

7.4. Ao apresentar a proposta a empresa convidada estará declarando plena aceitação 

das condições estabelecidas nesta carta convite, sendo inalteráveis no decorrer do 

procedimento licitatório e execução do contrato, à exceção daquelas expressamente 

determinadas por este instrumento convocatório ou amparadas por lei;  

7.5. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta:  

7.5.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente do constante desta carta convite;  

7.5.2. Não atender às exigências estatuídas pelo presente instrumento;  

7.5.3. Apresentar valores irrisórios ou zeros, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos custos estatuídos no subitem 7.2.3.2 desta carta convite. 

 

CAPÍTULO 8. DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  

8.1. No dia, horário e local designados nesta carta convite, a Comissão Permanente 

de Licitação receberá, observadas as disposições do capítulo 7, os documentos 

exigidos para a habilitação e a proposta de preço;  

8.1.1. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentações após a declaração do 

Presidente da comissão descrita na primeira parte do subitem 5.5;  

8.2. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes de 

habilitação e proposta, nessa ordem, observado o subitem 5.5 in fine, momento em 

que serão os documentos analisados e posteriormente rubricados pelos membros da 

comissão;  

8.2.1. Ato contínuo, serão referidos documentos disponibilizados a todos os 

representantes credenciados para análise e rubrica destes;  

8.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase, promover as 

diligências necessárias a fim de esclarecer ou complementar a instrução dos autos, 

vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam ser apresentados a 

tempo e modo pela empresa convidada;  

8.4. A Comissão Permanente de Licitação, após declarar inabilitada a empresa 

convidada, manterá sob sua guarda o envelope nº 2, devidamente lacrado e rubricado 

pelos membros da CPL e representante credenciado da concorrente. Após a decisão 

dos eventuais recursos interpostos ou havendo desistência em interpô-los por todos os  
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representantes presentes à sessão, referido envelope será devolvido às respectivas 

concorrentes;  

8.5. Não serão aceitas propostas encaminhadas por correio, fac símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo;  

8.6. Existindo necessidade, poderá ser solicitada a manifestação de pessoal técnico 

da Cáritas Arquidiocesana de Manaus para averiguar a compatibilidade da proposta 

com as especificações do termo de referência;  

8.7. A Cáritas Arquidiocesana de Manaus poderá revogar a licitação até a assinatura 

do instrumento contratual, sem que caiba ao proponente direito a indenização e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância 

anterior ou posterior ao julgamento das propostas que desabone a idoneidade ou 

capacidade financeira, jurídica, técnica, administrativa, regularidade fiscal e trabalhista 

do proponente ou qualquer outra;  

8.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela comissão, sob pena de não prestar serviços 

futuramente com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, pelo período de 12 (doze) 

meses ininterruptos. 

8.9. A Comissão Permanente de Licitação não admitirá propostas e/ou documentos 

que apresentem vícios ou erros evidentes, desde que estes não se relacionem a 

questões substantivas ou que sua correção viole o Princípio da Igualdade. 

 

CAPÍTULO 9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  

9.1. Ao receber os envelopes, a Comissão certificar-se-á se os mesmos encontram-se 

devidamente lacrados.  

9.2. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 

eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 

constar:  

9.2.1. Ser impressa em papel timbrado com a razão social e carimbo do CNPJ, 

endereço, número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de endereçamento 

postal, data e assinatura do representante legal, banco que possui conta, números da 

agência e conta corrente para efeito de posterior pagamento, bem como a qualificação 

do responsável pela assinatura do contrato;  

9.2.2. A especificação do objeto de forma clara, minuciosa e completa;  

9.2.3. A cotação dos preços com base nas especificações técnicas constantes do 

Termo de Referência.  

 



 

 

 

11 
 

 

  

CARTA CONVITE Nº 01/2018 

 

9.2.4 Só serão aceitos preços em moeda nacional, em algarismos arábicos e por 

extenso. Em caso de divergência, prevalecerá este último;  

 

CAPÍTULO 10. DO JULGAMENTO DOS PREÇOS  

10.1. As propostas deverão ser apresentadas pelos licitantes nos moldes desta carta 

convite.  

10.2. No caso de duas ou mais propostas escritas apresentarem preços iguais, será 

realizado sorteio, como critério de desempate.  

10.3. Será considerada como mais vantajosa a proposta da empresa convidada que 

ofertar o menor preço global, observadas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

10.4. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 

desatender às exigências deste instrumento, serão examinadas as ofertas 

subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da proposta que se coaduna 

com as condições estabelecidas neste edital.  

10.5. Serão desclassificadas:  

a) As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às exigências desta 

carta convite;  

b) As licitantes que apresentarem propostas com preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis;  

10.6. Em caso de inabilitação de todas as empresas convidadas, a Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus poderá fixar às mesmas o prazo de 3 (três) dias úteis para 

a apresentação de novas propostas, corrigidas as causas que as desclassificaram.  

10.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Termo de 

Referência ou neste edital.  

10.8. Encerrada a sessão pública, lavrar-se-á ata circunstanciada que mencionará 

todas as ocorrências devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e por todos os presentes. 
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CAPÍTULO 11. DO REAJUSTAMENTO  

11.1. Não será concedido reajuste durante a vigência contratual. 

 

CAPÍTULO 12. DO CONTRATO  

12.1. A contratação advinda da presente licitação será formalizada por meio de 

instrumento contratual, vinculado a esta carta convite, e será regida pela Lei nº 

8.666/1993;  

12.2. A empresa convidada vencedora que não comparecer para a assinatura do 

contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, decairá do direito a 

contratação, ficará vedada de prestar serviços para a Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus pelo período de doze meses.  

12.3. Na ocorrência do disposto no item 12.2, faculta-se à Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus convocar os demais proponentes, sucessivamente e por ordem de 

classificação, para assinar o instrumento contratual em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo vencedor, inclusive quanto aos preços e prazos, ou revogar 

a licitação, independente da aplicação das cominações previstas;  

12.4. Não estão sujeitos às penalidades, in fine, as empresas convidadas que 

convocadas nos termos do citado item não aceitarem a contratação nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro adjudicatário; 

 

CAPÍTULO 13. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL  

13.1. A inexecução do objeto desta carta convite, total ou parcialmente, poderá ensejar 

a rescisão contratual, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as 

consequências previstas em lei e neste instrumento.  

CAPÍTULO 14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO  

14.1. O pagamento será realizado em 10 parcelas mensais de igual valor, mediante 

relatório mensal de execução de serviços e entrega das notas fiscais, pela 

CONTRATADA.  

14.2. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 

exigível em conformidade com a legislação, além das informações sobre o banco, 

agência e número da conta corrente da CONTRATADA.  
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14.3. O documento fiscal referido no item 16.2 deverá destacar as retenções previstas 

na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislações 

pertinentes, no que couber.  

14.3.1. Em caso de revogação da Instrução Normativa citada no item 16.1, deverá ser 

observada a que lhe suceder.  

14.4. Recebido o documento fiscal exigível, o setor financeiro providenciará sua 

aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura.  

14.5. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o 

CONTRATANTE ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao mês, até o efetivo pagamento, além da atualização monetária.  

14.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 

da atestação, o objeto não estiver de acordo com a especificação exigida. 

14.7. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal, mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos 

hábeis:  

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.  

14.8. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será 

devolvido à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os 

problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

quaisquer ônus para a Cáritas Arquidiocesana de Manaus.  
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14.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 

enseja nenhum pagamento à contratada.  

16.10. A Cáritas Arquidiocesana de Manaus não se responsabilizará pelo pagamento 

de quaisquer serviços realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

 

CAPÍTULO 15. DA VIGÊNCIA * 

15.1. O contrato resultante desta licitação terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar 

de sua assinatura, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo ser 

prorrogável por mais 05 (cinco) meses, sem que se faça necessário novo edital.  

15.1.1. No contrato resultante desta licitação constará cláusula com possibilidade de 

rescisão antecipada do ajuste tão logo seja concluída concorrência pública em 

andamento, que contemplará o objeto ora licitado, sem que à CONTRATADA caibam 

quaisquer direitos ou indenizações.  

15.1.2. Na hipótese do item 17.1.1 anterior, o CONTRATANTE deverá comunicar à 

CONTRATADA sobre a intenção de rescindir o contrato com a antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias.  

 

CAPÍTULO 16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

16.1. A contratada obriga-se a manter à prestar os seguintes serviços para a Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus: 

a) Cursos profissionalizantes de diversas áreas, discriminadas no Termo de 

Referência desta Carta Convite; 

b) A Equipe Técnica deve ser comprovadamente capacitada para lecionar a 

modalidade que está destinada a ministrar; 

c) Os cursos terão teoria e prática; 

d) A CONTRATADA não cobrará qualquer taxa, monetária ou não, de qualquer aluno 

inscrito nos cursos firmados.  

16.2. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

certame.  
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16.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.  
 

16.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada. 

16.5. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato, 

em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

16.6. A CONTRATADA não fornecerá, em hipótese alguma, qualquer documentação 

de alunos matriculados nos cursos, nem a divulgação de imagens, vídeos ou qualquer 

outro mecanismo que faça a exposição dos alunos, sem a prévia autorização da 

Caritas Arquidiocesana de Manaus.  

16.7. A CONTRATADA ditará em sua proposta a documentação necessária para o 

ingresso dos alunos.  

 

CAPÍTULO 17. DAS OBRIGAÇÕES DA CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS  

17.1. Fornecer à empresa contratada toda e qualquer informação necessária ao 
desenvolvimento do objeto da presente licitação;  
17.2. Informar à empresa contratada, por escrito, as razões que motivarem eventual 

rejeição dos trabalhos. 

17.3. Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade 

fora de sua competência. 

17.4. Fazer o acompanhamento dos cursos, monitorando o andamento; 

17.5. Estar à disposição da contratada para ajudar a solucionar quaisquer situações 

que envolvam as instituições e alunos matriculados. 

 
CAPÍTULO 18. DA VIGÊNCIA  
 
18.1. O contrato resultante desta licitação terá vigência de 5 (cinco) meses, a contar 
de sua assinatura, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo ser 
prorrogável por mais 5 (cinco) meses, sem a necessidade de novo processo. 
 

18.1.2. O CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA sobre a intenção de 

rescindir o contrato com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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CAPÍTULO 19. DA RESPONSABILIDADE CIVIL  
 
19.1. A contratada responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, 
causados por seus empregados ou prepostos a Caritas Arquidiocesana de Manaus 
e/ou a terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, seja a que título for;  
19.2. A Cáritas Arquidiocesana de Manaus estipulará prazo para a devida reparação, a 

depender da gravidade e extensão dos mesmos. 

 
CAPÍTULO 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. A participação neste certame implica plena aceitação dos termos e condições 
estabelecidas nesta carta convite e anexos, bem como das normas de regência.  
20.2. É vedada utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as 
empresas convidadas.  
20.3. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da 
Cáritas Arquidiocensana de Manaus, relevar omissões desde que não comprometam a 
lisura e o caráter competitivo deste certame.  
20.4. Não serão aceitas propostas encaminhadas pelo correio, fac símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo da proposta.  
20.5. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data agendada, fica, automaticamente, remarcada para o 

primeiro dia útil seguinte de expediente normal na Caritas Arquidiocesana de Manaus. 

20.6. São partes integrantes deste edital: 

Termo de Referência (Anexo I) 

Modelo de Credenciamento (Anexo II) 

Modelo de Habilitação (Anexo III) 

Modelo de Declaração de Idoneidade (Anexo IV) 

Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preço (Anexo V) 

Minuta do Contrato (VI)  

20.7. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em cópia simples que, cotejadas com o original, serão declarados 
autênticos pela Comissão Permanente de Licitação.  
20.8. Os documentos emitidos via internet terão a aceitação condicionada à 
verificação de sua autenticidade mediante acesso ao sítio do órgão expedidor.  
20.9. No caso de o contrato social ou estatuto determinarem a assinatura em conjunto, 
a falta de uma das firmas em qualquer documento ter-se-á por inexistente este, 
arcando a licitante com o ônus da omissão.  
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20.10. Os licitantes deverão observar o horário de Brasília para todos os atos desta 
carta convite.  
20.11 Todo e qualquer documento elaborado pela licitante deverá ser impresso em 
papel timbrado, com indicação do CNPJ/MF, endereço, nome e assinatura do 
representante legal.  
20.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
com base na Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações 
pertinentes.  
20.13. A mera apresentação de proposta não enseja qualquer compromisso de 

contratação por parte da Caritas Arquidiocesana de Manaus, importando, entretanto, 

irrestrita e irretratável aceitação das condições dispostas nesta carta convite. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Orlando Gonçalves Barbosa 
Vice Presidente 

Cáritas Arquidiocesana de Manaus - CAM 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES PARA VENEZUELANOS RECÉM CHEGADOS NA 
CIDADE DE MANAUS 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, organismo da CNBB ligada à Cáritas Brasileira, 

é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos 

humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua 

atuação é junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da 

construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus e o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados – ACNUR, elaboraram o Projeto de Atendimento aos solicitantes de 

refúgio e refugiados em Manaus com o objetivo de acolhê-los e promover-lhes a 

integração à sociedade local, além de ajudar na promoção de seus direitos e deveres, 

mediante o apoio para a regularização da sua documentação, a promoção do ensino 

da língua portuguesa, cursos profissionalizantes, incentivo à geração de renda 

(fomento), promoção do acesso a oportunidades de emprego e serviços públicos. O 

projeto, no ano vigente, tem por título Resposta à Emergência – Atendimento dos 

Solicitantes de Refúgio e Refugiados, e busca parcerias sólidas para que possa, com 

ajuda e apoio, atender a demanda que chega diariamente na cidade. 

O público alvo do projeto são os imigrantes na condição de solicitantes de refúgio, 

refugiados e aqueles com residência permanente com base na resolução 126. Em 

virtude da situação em que se encontra a Venezuela, os venezuelanos tem sido a 

prioridade. 

Nosso objetivo, é a contratação de uma empresa que possa oferecer cursos 

profissionalizantes para a inserção desses venezuelanos no mercado de trabalho. 

Cursos de caráter significativo para o mercado, de curta duração e que possam ser 

oferecidos várias vezes no decorrer de uma formação e abertura de novas turmas. 
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2. OBJETO:  

 

Contratação de empresa especializada para a realização de cursos 

profissionalizantes de diversas áreas, com certificados, para venezuelanos recém 

chegados na cidade de Manaus, com finalidade de capacitação e inserção no 

mercado de trabalho, de acordo com as especificações abaixo: 

 

a) Os cursos terão no mínimo, 02 (duas) semanas de duração; 

b) Ao término de uma turma, iniciar nova turma de acordo com a demanda 

enviada pela Cáritas; 

c) Os cursos terão certificados válidos em todo território nacional; 

d) Os cursos terão aula teórica e prática; 

e) Os cursos terão material incluso no valor do contrato, ou acordado entre a 

contratante e a contratada. 

f) Os cursos são única e exclusivamente para inserção no mercado de trabalho; 

g) Os cursos serão em horários flexíveis e diferenciados; 

h) Os cursos serão ministrados no idioma ä critério do professor, desde que 

observe-se a característica de recém chegados no País.  

i) Os cursos serão registrados por método fotográfico ou vídeo, e enviados via 

endereço eletrônico ou impressos para a Caritas Arquidiocesana de Manaus, 

não podendo a contratada ou terceirizados utilizar desse material para 

divulgação a qualquer forma, sem prévia autorização documentada da 

contratante; 

j) Os cursos não terão uniformes, salvo se for uma norma institucional, que pode 

ser acordada entre a contratada e a contratante. 

k) Os cursos terão pelo menos 01 (um) profissional em cada, com fluência de 

Espanhol escrito e verbal; 

l) Os cursos não devem ter restrição de gênero; 

m) Os cursos não devem oferecer riscos de contaminação;  

n) Os cursos não devem ser de alto risco;  

 

 

Do procurado: 

 

Cursos na área de beleza: 

a) Depilação; 

b) Manicure e Pedicure; 

c) Maquiagem; 

d) Cortes de cabelo; 

e) Design de Sobrancelhas; 

f) Auxiliar de Salão de Beleza; 

g) Curso de barbeiro 
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      Cursos na área de Atendimento: 

a) Garçom; 

b) Auxiliar de Garçom; 

c) Auxiliar de Recepcionista;  

d) Ajudante de Caixa; 

e) Caixa; 

Cursos na área de Culinária; 

a) Doces e Salgados; 

b) Pratos frios e quentes; 

c) Técnicas de Culinária; 

d) Confeitaria; 

 

       Cursos na área de Almoxarife: 

a) Auxiliar de escritório;  

b) Auxiliar de Estoque; 

c) Estoquista; 

Cursos na área de manutenção: 

a) Auxiliar em refrigeração e climatização; 

b) Técnicas de pintura e reparos; 

c) Instalação e manutenção hidráulica; 

d) Auxiliar de marceneiro; 

e) Auxiliar de mecânico; 

Outros cursos que a empresa convidada possa oferecer.  

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
3.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste certame, correrão do 
Exercício de 2018. 
  
4. ESTIMATIVA  
4.1. O valor anual estimado dos serviços descritos é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais) 

5. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  
5.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações 

inerentes a este contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra. 
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ANEXO II – CREDENCIAMENTO 

 
Por meio do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) sr.(a) ________________, 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº 
______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e 
domicílio), a participar da licitação instaurada pela CARITAS ARQUIDIOCESANA DE 
MANAUS, na modalidade Carta Convite nº 1/2018, na qualidade de representante 
legal da __________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada na _____________________, 
representada por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF 
sob o nº _______________, (residência e domicílio), outorgando plenos poderes ao 
credenciado para formular proposta, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao 
direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório 
em destaque.  
 
 
Local e data.  
 
 
Nome e assinatura do representante legal  
 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 
requisitos exigidos para habilitação e sujeita-se aos termos e condições da Carta 
Convite nº 01/2018, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica.  
 
 
 
Local e data.  
 
 
Nome e assinatura do representante legal  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação na 
Carta Convite nº 01/2018, ser idônea a participar de processo licitatório e contratar 
com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, 
do Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes 
impeditivos de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica.  
 
Local e data.  
 
 
Nome e assinatura do representante legal  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 

DE DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO V – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
SERVIÇO 

 
DESCRIÇÃO DO CURSO 

 
PRAZO  

   CURSO OFERECIDO       CONTEÚDO DO CURSO                DURAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA O PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL.  
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____ (____________________) 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 

CPL DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS. 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARITAS ARQUIDIOCESANA DE 

MANAUS (CAM)  N° XX/2018 

 

Das Partes:  

I – CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.209.813/0001-47, com sede na Av. Joaquim Nabuco, nº 

1.023 na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69020-030, neste ato 

representada por seu Vice-Presidente, ORLANDO GONÇALVES BARBOSA, 

brasileiro, solteiro, sacerdote, portador da cédula de identidade nº 2198007-1, SSP – 

AM, inscrito no CPF sob o nº 480.952.731-04, residente e domiciliado à Rua Benjamin 

Constant 1 A CS, bairro Petrópolis, CEP 69020-010, na cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas, denominada simplesmente CONTRATANTE; 

 

II- _______________________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

___________________, com sede ___________________, CEP _______________, 

neste ato representada por sua ____________________, (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), (naturalidade), portador (a) do RG nº _____________ e do CPF nº 

_______________, residente e domiciliado em ___________, doravante denominado 

CONTRATADO,  

RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo nº 001/2018, celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

PARA VENEZUELANOS RECEM CHEGADOS NA CIDADE DE MANAUS, na forma 

descrita no Termo de Referência anexo a este contrato, o que fazem mediante as 

cláusulas e condições a seguir: 

 

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES para venezuelanos recém 

chegados na cidade de Manaus.  
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1.2 A contratada prestará os serviços na forma descrita no respectivo Termo de 

Referência, ou posteriormente acordado, anexo a este Contrato.  

1.3. Vinculam-se ao presente Contrato de Fornecimento, como se nele estivessem 

transcritos de forma integrante e inseparável: 

1.3.1 Termo de Referência;  

1.3.2 Edital de Licitação e seus anexos;  

1.3.3 Proposta de preços da CONTRATADA;  

1.3.4 Demais elementos constantes do Processo Administrativo Interno; 

 

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES 

2.1. A CONTRATADA deve possuir estrutura administrativa em Manaus/AM, cidade 

sede da Caritas Arquidiocesana, e deverá estar disponível para o integral e satisfatório 

cumprimento do Contrato durante toda a vigência contratual. 

2.2. Os serviços deverão ser prestados de forma continuada, e não por produto. 

2.3. A equipe deverá ter disponibilidade para participar de reuniões presenciais com a 

equipe de fiscalização da CONTRATANTE, bem como de reuniões com a presidência 

e coordenadores, quando assim demandado. 

2.4. A contratada deverá arcar com todos os custos referentes à prestação dos 

serviços, material e tudo o mais que for necessário ao integral cumprimento do objeto.  

 

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA deverá:  

3.1.1. Utilizar-se da seguinte equipe técnica mínima, a:  

a) Profissional com formação comprovada na área em que irá atuar, experiência no 

mercado de trabalho na área em que irá atuar, ter domínio escrito e verbal de 

Espanhol, sendo dispensável, a última exigência em caso de atuação com 

estagiário/auxiliar; 

b) Em caso de estagiário/auxiliar, estar atuando em área proporcional ao curso, ter 

fluência verbal e escrita de Espanhol.  

 

3.2 A equipe técnica mínima acima especificada deve ser comprovada mediante 

identificação e currículo dos colaboradores do quadro funcional da CONTRATADA, 

ficando esta obrigada a informar a CONTRATANTE sempre que houver uma 



 

 

 

27 
 

 

 substituição, sendo que 

esta deverá ser, necessariamente, por profissional com iguais ou melhores 

qualificações. 

 

3.3. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

3.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;  

3.5. Não repassar quaisquer custos oriundos da execução contratual;  

3.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 

contrato.  

3.7. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável.  

A contratada obriga-se a manter à prestar os seguintes serviços para a Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus (CAM): 

3.8. Cursos profissionalizantes de diversas áreas, discriminadas no Termo de 

Referência desta Carta Convite; 

3.9. A Equipe Técnica deve ser comprovadamente capacitada para lecionar a 

modalidade que está destinada a ministrar; 

3.10. Os cursos terão teoria e prática; 

3.11. A CONTRATADA não cobrará qualquer taxa, monetária ou não, de qualquer 

aluno inscrito nos cursos firmados.  

 

4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CARITAS ARQUIDIOCESANA 

DE MANAUS (CAM)  

4.1. Fornecer à empresa contratada toda e qualquer informação necessária ao 

desenvolvimento do objeto da presente licitação; 

4.2. Informar à empresa contratada, por escrito, as razões que motivarem eventual 

rejeição dos trabalhos; 

4.4. Indicar profissional para acompanhar o contrato de prestação de serviços, 

mediante designação de profissional vinculado à Administração da CONTRATANTE 

para fiscalizar os serviços prestados. 
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Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições estabelecidas 

no contrato. 

 

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO  

5.1. Com o aceite definitivo e atesto de cada relatório mensal, o pagamento será 

realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em conformidade com a 

legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das informações sobre 

o banco, agência e número da conta corrente da CONTRATADA. 

5.2. O documento fiscal referido no item anterior deverá destacar as retenções 

previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 

legislações pertinentes. 

5.3. Recebido o documento fiscal exigível, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus 

providenciará sua aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 

5.4. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará a Caritas Arquidiocesana de 

Manaus ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, 

até o efetivo pagamento, além da atualização monetária. 

5.5. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 

da CONTRATADA, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da 

apresentação de documentos hábeis, por meio dos seguintes documentos:  

5.5.1. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  

5.5.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Muncipal de 

seus domicílio ou sede; e  

5.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF. 

5.5.5. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será 

devolvido à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os 

problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

quaisquer ônus para a Cáritas Arquidiocesana de Manaus. 
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5.5.6. A simples existência da relação contratual sem a devida contraprestação não 

enseja nenhum pagamento à contratada.  

5.5.7. A Cáritas Arquidiocesana de Manaus não se responsabilizará pelo pagamento 

de quaisquer fornecimentos ou serviços realizados sem a formal solicitação e 

autorização do fiscal do contrato. 

 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PREÇO  

6.1. Pelos serviços prestados, a Caritas Arquidiocesana de Manaus pagará à 

CONTRATADA o valor global de R$ _____ (_______), conforme proposta comercial, 

anexa a este contrato.  

6.1.1. O pagamento será realizado em 10 (dez) parcelas mensais, de igual valor, 

mediante relatório mensal de execução de serviços e entrega das notas fiscais, pela 

CONTRATADA. 

6.1.2. Os pagamentos corresponderão a serviços efetivamente prestados, mês a mês. 

Caso não sejam apresentados serviços pela CONTRATADA, em determinado mês, 

não será considerado devido pagamento referente a este mesmo mês, em que não 

tenham sido prestados os serviços objeto desta contratação.  

6.2. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 

exigível em conformidade com a legislação, além das informações sobre o banco, 

agência e número da conta corrente da CONTRATADA.  

6.3. O documento fiscal referido no item 11.2 deverá destacar as retenções previstas 

na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislações 

pertinentes, no que couber.  

6.3.1. Em caso de revogação da Instrução Normativa citada no item 11.3, deverá ser 

observada a que lhe suceder.  

6.4. Recebido o documento fiscal exigível, o gestor do contrato providenciará sua 

aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 

 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

7.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 
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Manaus, xx de Março de 2018 

 

 

CONTRATANTE: 

 

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS  

 

 

 

VICE PRESIDENTE: 

 

ORLANDO GONÇALVES BARBOSA 

 

 

 

CONTRATADA: 

 

 

 

                                         TESTEMUNHAS:  

 

 

 

__________________ 

          Assinatura 

 

Nome:  

 

 

 

     

________________  

        Assinatura:  

        

       Nome:  

CPF:         CPF:  
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