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E D I T A L 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

O Município de São José da Laje, Estado de Alagoas, por intermédio da sua 

Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito, instituída pela Portaria nº. 

183/2018, de 01 de março de 2018, torna público para o conhecimento dos interessados, 

que receberá às 08:00 (oito) horas do dia 22 de agosto de 2018, em sessão pública, na 

sala de reuniões de sua sede situada à Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José 

da Laje-AL, os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços pertinentes ao 

certame licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MELHOR 

TÉCNICA E  MENOR PREÇO, visando a contratação de empresa especializada para 

realizar os serviços técnicos especializados de contabilidade pública, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Educação e Finanças, 

obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

O presente Certame, e a contratação dele decorrente serão regidos em estrita 

observância às determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores e da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas 

demais normas sobre licitação em vigor. 

 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na sede da 

Prefeitura Municipal de São José da Laje/AL, no horário das 08:00 às 12:00, até o 

penúltimo dia anterior à data estabelecida para realização do Certame. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, neste município, nos 

termos dos dispostos deste edital e seus anexos. 

 

2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

2.1. As despesas decorrentes do objeto deste certame correrão por conta de dotação 

orçamentária: 

 

 ÓRGÃO:  

02 – PREFEITURA 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 UNIDADE:  

0004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S): 
04.123.0002.2.005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:  
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3.3.3.90.39.99.99.00.0000  0010.00.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA 

2.2. O valor estimado anual para o objeto deste certame perfaz a ordem de R$ 

528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais), sendo, portanto, o valor estimado 

mensal  para o objeto deste certame perfaz a ordem de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro 

mil reais). 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente 

constituídas e em operação no território nacional. Poderão participar as empresas 

interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste certame, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Edital e seus Anexos, desde que: 

3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta Tomada 

de Preço;  

3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 

Edital 

3.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: estejam cumprindo 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes que se apresentem constituídas 

na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, em 

função da baixa complexidade do objeto pretendido neste certame. 

3.3. O Município poderá revogar esta licitação, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público e/ou por fatos supervenientes, devidamente comprovados, que 

justifiquem a medida, devendo, igualmente anulá-la, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, caso constatada alguma 

irregularidade e/ou ilegalidade. 

3.4. É facultado à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências destinadas ao esclarecimento ou ao complemento da instrução do 

processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento(s) que deveria(m) 

constar, originalmente, da proposta ou da habilitação. 

 

 

4. DOS REPRESENTANTES: 

4.1. A Licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que, legalmente 

constituído e munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 

certame licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos pela parte representada. 

4.1.1. Por credenciais entende-se: 

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, 

devendo instruir-se do devido reconhecimento da firma em Cartório de Ofício, do 

seu subscritor juntamente com o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais. No caso de 

sociedade por ações, devem-se acompanhar os documentos de eleição de seus 

administradores devidamente autenticados.  

b) Cópia autenticada de documento de identidade do representante, expedida pela 

Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da federação, ou outro 

documento oficial com foto que tenha valor idêntico.  
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c) Caso titular da Empresa, deve-se apresentar cópia de documento de identidade 

expedido pela Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da federação, 

ou outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico, juntamente com 

documento que comprove sua titularidade. 

4.2. O recebimento dos documentos referidos ao credenciamento ocorrerá antes da 

entrega dos ENVELOPES “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) E 

ENVELOPES “B” (PROPOSTAS TÉCNICA) E ENVELOPES “C” PROPOSTA DE 

PREÇOS). 

4.3. Poderão ser recebidos pela Comissão envelopes entregues por pessoa não 

credenciada na forma estabelecida neste Edital, porém, não lhe será concedido o direito 

de intervir durante a realização da sessão, bem como questionar quaisquer atos 

deliberados pela Comissão Permanente de Licitação no curso do certame. Neste caso, a 

declaração de que trata o subitem 8.1.2.2 deverá estar acompanhada de documento que 

comprove a capacidade do subscritor em representar a licitante. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS: 

5.1. Os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Propostas de Preços necessários 

à participação dos interessados serão entregues no dia, hora e local designados no 

preâmbulo deste Edital em envelopes separados, hermeticamente lacrados e opacos, que 

não permitam a visualização de seus respectivos conteúdos. Cada um dos envelopes 

deverá indicar o seguinte: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018 

22/08/2018– 08:00 (OITO) HORAS 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

(NOME DA LICITANTE) 

(C.N.P.J.) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018 

22/08/2018 – 08:00 (OITO) HORAS 

ENVELOPE "B" – PROPOSTA TÉCNICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
(NOME DA LICITANTE) 

(C.N.P.J.) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018 

22/08/2018 – 08:00 (OITO) HORAS 

ENVELOPE "C" – PROPOSTAS DE PREÇOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
(NOME DA LICITANTE) 

(C.N.P.J.) 
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5.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, por cópia com autenticação procedida por tabelião, através de 

cópia devidamente autenticada por servidor do Município de São José da Laje/AL, à 

vista do(s) original(is) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde 

tenha(m) sido publicado(s). 

5.2.1. A autenticação dos documentos constantes dos Envelopes “A”, “B” e “C”, 

quando feita por servidor do Município, será efetuada no endereço discriminado no 

preâmbulo deste instrumento convocatório, no horário das 08h00min às 12h00min, 

até o dia útil imediatamente anterior à data fixada para o recebimento dos 

envelopes. 

5.2.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, 

compreendendo os documentos referentes à habilitação e as proposta(s) de preço(s), 

deverão ser apresentados no idioma português, admitida a nomenclatura técnica 

específica em idioma diverso. 

5.2.3. O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço 

deverá ser do mesmo estabelecimento que efetivamente vai executar a(s) obra(s) 

objeto desta licitação. 

5.2.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 

magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da(s) 

proposta(s) de preço(s). 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.1. Os documentos de habilitação constituem-se dos seguintes elementos: 

6.1.1. Habilitação Jurídica:  

a. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores devidamente autenticados. 

a.1. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante deverá 

apresentar certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa 

n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC. 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Estadual e Municipal de Contribuintes, se 

houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c. Certidão conjunta da Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

(Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e da 

Prova de regularidade para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

e. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 
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f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 

Trabalho (Inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 

2011); 

g. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante; 

h. Prova de regularidade para com a Fazenda de São José da Laje, comprovada 

mediante fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida 

pela Prefeitura Municipal de São José da Laje/AL;  

h.1. A certidão de que trata o item acima, será emitida mediante requerimento por 

parte da interessada junto a Secretaria Municipal de Finanças, a qual, será 

disponibilizada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação as 

empresas que não possuir cadastro no Município. 

  
6.1.3. Qualificação Técnica: 

 

a. Certificado de Regularidade Profissional emitido pela respectiva entidade 

fiscalizadora certificando que, pelo menos uma Pessoa Física dos quadros da 

licitante, atestando que o profissional não se encontra suspenso ou inadimplente, 

bem como indicando o número do Registro ou da Inscrição;  

b. Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa Proponente, comprovando o 

fornecimento dos objetos compatíveis com o objeto deste certame.  

b.1. O atestado deve conter a identificação (CNPJ e Razão Social) do emissor e 

possuir reconhecimento de firma da assinatura do responsável por sua emissão.; 

 

 

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

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

a.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

a.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

a.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu 

balanço patrimonial: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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a.4. A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 

deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente 

a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente. 

b. Apresentar Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata ou 

Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante, com 

data de emissão de, no máximo, trinta (30) dias da data da apresentação da 

proposta. 

 

6.1.5. Deverá a licitante apresentar ainda:  

a. Declaração do representante da empresa de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do 

objeto deste Edital; 

b. Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 

funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) 

anos de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade, 

em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e 

de acordo com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, 

V e 78, XVIII, conforme modelo sugerido em anexo; 

c. Declaração da inexistência de fato impeditivo para participação em licitação 

publica, conforme modelo sugerido em anexo; 

6.1.6. Disposições Gerais da Habilitação: 

a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos a Comissão considerará a licitante 

inabilitada; 

c) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da 

licitante. 

d) Os documentos que não consignarem em seu teor o prazo de validade, somente 

serão aceitos quando datadas de no máximo 60 (sessenta) dias da data de sua 

expedição. 

6.2. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

6.2.1. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno 

porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do 

regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar uma 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

conforme modelo sugerido neste edital. 

6.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

6.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, 

mesmo que a documentação de comprovação da regularidade fiscal apresente 

alguma restrição. 

6.2.4. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 

microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração 

prevista neste Edital poderão participar normalmente do certame, porém em 

igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 
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6.2.5. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em 

licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei 

Complementar nº 123/06, as empresas que se enquadrem em qualquer das 

exclusões relacionadas no § 4º do seu Art. 3º. 

 

7. DA(S) PROPOSTA(S) TÉCNICA(S) E DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S): 

 

a.  DA(S) PROPOSTA(S) TÉCNICA (S) 

 

a.1. A proposta técnica, bem como seus anexos, deverá ser elaborada de forma clara e 

concisa, devendo ser apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem 

como deverá ser assinada ao fim e rubricada em todas as demais folhas pelo licitante, ou 

seu representante legal. Recomenda-se que todas as páginas estejam numeradas 

sequencialmente. 

 

a.2. A proposta técnica deverá ser apresentada no formato do ANEXO com o carimbo 

do CNPJ do licitante em todas as suas folhas, ou então, impressa em papel timbrado do 

mesmo.  

 

a.3. Serão critérios objetivos de pontuação as informações constantes do ANEXO. 

 

b.  DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S) 

 

b.1. As propostas que se configurarem inexequíveis serão desclassificadas. 

b.2. A proposta deverá ser elaborada de forma clara e concisa, devendo ser apresentada 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como deverá ser devidamente 

assinada ao fim e rubricada em todas as demais folhas pelo licitante, ou seu 

representante legal. Recomenda-se que todas as páginas estejam numeradas 

sequencialmente. 

b.3. A proposta deverá ser impressa em papel timbrado do licitante ou, na sua falta, em 

todas as suas folhas deverá conter o carimbo do CNPJ, em nome do licitante. 

b.4. Deverá constar prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data do ato público de abertura, descrita no preâmbulo deste Edital. 

b.5. Deverá constar declaração expressa de que, nos preços cotados, estão inclusos todos 

os impostos, seguros e demais taxas e despesas, de qualquer natureza, diretas ou 

indiretas. 

b.6. A proposta deverá conter preço mensal e anual, em algarismos e por extenso, de 

forma precisa e limitada ao objeto do Edital. No caso de divergência entre o preço 

unitário e o total, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergências entre valores 

numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

b.7. É de inteira responsabilidade do proponente a omissão em considerar valor ou 

volume de qualquer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto desta 

licitação. Em hipótese alguma poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes 

erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela CPL. 

b.8. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda corrente 

nacional (Real – R$), conforme art. 5º, Lei nº. 8.666/93, sob pena de desclassificação da 

proposta. 
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b.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Não serão aceitas 

propostas parciais de prestação de serviços. 

b.10. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam 

variações de preços. 

b.11. Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas 

e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras 

objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 

contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital. 

b.12. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes 

de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos 

em algarismos e as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes 

últimos. 

 

8. DOS ATOS DA SESSÃO: 

 

a. DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

a.1. No dia, horário e local descritos no preâmbulo deste Edital, na presença dos 

licitantes e demais interessados, a CPL, reunida em sessão pública, iniciará os trabalhos, 

recebendo e examinando os documentos entregues pelos  licitantes, os quais serão 

rubricados pelos  membros da comissão e pelos representantes legais dos licitantes. 

 

a.2. Expirado o horário estipulado para a entrega, não será recebido qualquer envelope, 

quer seja referente à Habilitação, Técnica ou Proposta de Preço. 

 

a.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação 

da documentação exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo 

critério, a CPL poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais que julgar 

necessário, em conformidade com o § 3º do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

 

a.4.  Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail, telegrama 

ou fac-símile. 

 

a.5. Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a CPL não se 

responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de 

postagem – não sendo dado à licitante, qualquer garantia de participação na licitação, no 

caso de haverem falhas ou atrasos na entrega. 

 

a.6.Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a CPL submeterá a documentação 

neles contidos ao exame e rubrica de todos os proponentes e aos membros da comissão. 

 

a.7.Informados os participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes 

de Habilitação e após transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia 

expressa ao exercício deste direito, ou, ainda, após o julgamento dos recursos 

interpostos, a CPL procederá à abertura dos envelopes da Proposta Técnica. 

 

a.8. Os documentos apresentados serão rubricados pela CPL e pelos representantes dos 

proponentes que se fizerem presentes. 
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a.9.Informados os participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes 

da Proposta Técnica e após o transcurso do prazo recursal, ou, na hipótese de haver 

renúncia expressa ao exercício deste direito, ou, ainda, após o julgamento dos recursos 

interpostos, a CPL procederá à abertura dos envelopes da Proposta de Preços. 

 

a.10. As propostas técnicas e de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não 

forem preliminarmente habilitadas. 

 

a.11. Os documentos apresentados serão rubricados pela CPL e pelos representantes dos 

proponentes que se fizerem presentes. 

 

a.12. Das reuniões da CPL, serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os 

presentes. 

 

a.13.O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal 

da respectiva fase licitatória. 

 

a.14.A CPL apreciará e analisará toda documentação apresentada pelos licitantes 

referente a cada fase processual e divulgará o resultado dos licitantes habilitados e 

inabilitados. 

 

a.15. A CPL se reserva ao direito de adiar a abertura dos envelopes “A” e/ou “C”, para 

análise da documentação de habilitação ou técnica, convocando os licitantes 

participantes para continuidade do certame, com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis. 

 

a.16. Passadas essas fases, as propostas dos licitantes remanescentes irão para o 

julgamento final. 

 

b. FASE DE JULGAMENTO FINAL: 

 

b.1. Será declarado vencedor o licitante que, após as fases já descritas, apresentar a 

maior Nota Geral (NG), de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Da obtenção da NOTA TÉCNICA (NT): NT=(PTp x 100) / MPTp onde: 

 

Ptp = pontuação técnica da proponente, resultante da somatória dos pontos obtidos, 

conforme critérios estabelecidos. 

MPTp = maior pontuação técnica das proponentes participantes da licitação. 

 

b) Da obtenção da NOTA DE PREÇO (NP): NP=(mpx100) / Pp, onde: 

 

mP = menor preço mensal entre as proponentes da licitação. 

Pp = preço mensal proposto pela proponente. 

 

c) Da obtenção da NOTA GERAL (NG): NG=(NT x 0,7) + (NP x 0,3), onde: 

 

NT = nota técnica obtida pela proponente. 

NP = nota de preço obtida pela proponente. 
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b.2. O licitante será o único responsável pelo teor das informações e valores lançados. 

 

b.3. No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio, o qual se 

realizará em sessão pública. 

 

b.4. A prestação de serviços especializados, justifica que o índice de ponderação técnica 

prevaleça sobre o de preço. 

 

 

9. DOS RECURSOS: 

9.1. Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do art. 

109 da Lei nº 8.666/93.  

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1. Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que deliberará sobre a regularidade do 

certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES: 
 

11.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será celebrado Contrato entre 

o Município e o licitante vencedor, de acordo com a legislação vigente, em especial a 

Lei nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, com vigência de 12 (doze) meses, 

na forma de minuta submetida ao exame prévio e aprovação da Procuradoria Municipal, 

que integra o Ato Convocatório através do anexo, permitida a prorrogação até o limite 

legal, de acordo com o interesse da administração. 

11.2. O Município convocará o adjudicatário para assinar o Contrato, o qual terá o prazo 

de cinco (05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação formalizada, para 

comparecer à Administração, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das penalidades previstas neste edital. 

11.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário, desde que seja 

durante o seu transcurso e em vista de motivo justificado e aceito pelo Município. 

11.4. Antes da assinatura do Contrato, será verificada a manutenção do adjudicatário 

quanto as condições de habilitação exigidas no Edital. 

11.5. Se o licitante vencedor não mantiver as mesmas condições habilitatórias no ato da 

assinatura do Contrato, ou se não apresentar documentação atualizada, ou, ainda, se 

houver a recusa para assinar o contrato, será convocado outro licitante para celebrar o 

Contrato, observada a ordem de classificação, inclusive quanto aos preços atualizados 

de conformidade com o ato convocatório, nos termos do art. 64, §2º da Lei nº 8.666/93, 

e assim, sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11.6. Incumbirá ao Município providenciar a publicação do extrato do Contrato e seus 

eventuais termos aditivos na Imprensa Oficial. 

 

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

12.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo, no interesse do Município, 

ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, respeitando-se o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
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13. DA FISCALIZAÇÃO: 

 

13.1. Nos termos do § 1º, artigo 67, da Lei nº. 8.666/93, o Município designará um 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

13.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a 

adoção das medidas convenientes. 

13.2. O Município se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com o Contrato. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pelo CONTRATADO, sem ônus para o Município. 

 

14. DAS PROIBIÇÕES: 

 

14.1. O CONTRATADO fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto do 

Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração. 

14.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto 

do Contrato, salvo nos casos apresentados e autorizados pelo Município. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

a. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

15.a.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATADO e entregar, quando da contratação, cópia do Regimento Interno e dos 

normativos regulamentares do Município, mantendo a sua atualização. 

 

15.a.2. Pagar a importância correspondente à prestação dos serviços no prazo previsto 

no contrato. 

 

15.a.3. O Município poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que o 

CONTRATADO entregar que estejam fora das especificações do contrato ou do edital e 

seus anexos. 

 

15.a.4. Diligenciar, na pessoa indicada no item 13.1 deste edital, quanto ao 

cumprimento das exigências editalícias e das condições e cláusulas contratuais. 

 

b. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

b.15.1. Reparar, corrigir ou refazer às suas expensas, no todo ou em parte, nos prazos 

estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos 

ou incorreções. 

b.15.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, em consonância com o disposto no, inciso XIII, do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93. 
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b.15.3. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou atos que ocasionem 

danos, seja por culpa sua ou de quaisquer dos seus empregados ou representantes. 

b.15.4. Cumprir os prazos, bem como as obrigações previstas no Projeto Básico e no 

Contrato. 

b.15.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no 

objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato, na forma prevista pelo § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

b.15.7. Cumprir as determinações deste Edital e seus Anexos. 

 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pelo Município, em moeda 

corrente, por meio de cheque nominal ou convênio com instituição bancária, até o 10º 

(décimo) dia após a entrega e aceite da Nota Fiscal/Fatura, entregue no mês subsequente 

ao da prestação dos serviços, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados, 

o que deverá ser devidamente atestado pelo setor competente. 

16.1.1. O pagamento será efetuado após a verificação da manutenção das condições de 

habilitação do CONTRATADO, devendo as certidões negativas serem impressas e 

juntadas ao processo administrativo. 

16.1.2. Em caso de irregularidade fiscal, o Município notificará o CONTRATADO para 

que sejam sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 

período. Findo este prazo, sem que haja a regularização por parte do CONTRATADO, 

ou apresentação de defesa aceita pelo Município, fatos estes que, isolada ou 

conjuntamente, caracterizarão descumprimento de Cláusula Contratual, estará o 

Contrato passível de rescisão e o CONTRATADO sujeito às sanções administrativas e 

judiciais previstas neste Edital. 

 

16.2. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto estiver pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência 

de penalidade ou inadimplemento contratual. 

16.3. No ato do pagamento, o Município fará retenção de tributos municipais, de acordo 

com a legislação específica vigente. 

16.4. A fatura não aceita pelo Município será devolvida ao CONTRATADO para as 

devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

16.5. A devolução da fatura não aprovada pelo Município não servirá de motivo para 

que o CONTRATADO suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o 

pagamento devido aos seus empregados. 

16.6. O Município poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pelo 

CONTRATADO, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

a) execução defeituosa dos serviços; 

b) descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados, hipótese em 

que o pagamento ficará retido até que o CONTRATADO atenda a Cláusula infringida; 

c) débito do CONTRATADO perante o Município, proveniente da execução do 

contrato decorrente desta licitação; 

d) obrigações do CONTRATADO com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar 

o Município; 

e) paralisação dos serviços por culpa do CONTRATADO. 

16.7. Respeitadas as condições previstas neste edital, em caso de atraso de pagamento 

motivado pelo Município, o valor a ser pago será atualizado financeiramente, desde a 
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data prevista até o efetivo pagamento, tendo como base índice de correção monetária 

(ICM) determinado pelo Município no momento do fato, mediante aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

N/30 

AF = [ ( 1 + ICM/100) - 1 ] x VP, onde: 

 

ICM = Índice de Correção Monetária; AF = Atualização Financeira; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO: 

 

17.1. O Contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data da apresentação da proposta, visando à adequação aos preços de 

mercado, pelo Índice Nacional de Preços – INPC, do IBGE. 

17.2. As alterações dos valores contratuais, em função do reajustamento, serão 

efetivadas através de Termo de Apostilamento, vedando-se, terminantemente, efeito 

financeiro retroativo à assinatura do instrumento. 

17.3. No primeiro ano, o preço será irreajustável. Posteriormente, o preço poderá ser 

reajustado observando-se o índice estabelecido no subitem 19.1. Os reajustes 

subsequentes ocorrerão sempre a cada 12 (doze) meses. 

 

18. DAS PENALIDADES: 

18.1. O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o 

licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação 

de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

18.2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 

de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa: 

I. Advertência; 

II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de 

Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas 

pela Contratante): 

a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor 

total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 

10% do mesmo valor; 

b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial 

do contrato;  

c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada 

em dobro na reincidência; 

d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato 

unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a 

mesma das demais sanções cabíveis. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

18.3. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV 

da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 

18.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas 

juntamente com as do inciso II. 

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São 

José da Laje e será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

 

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 

motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 

nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n
o
 8.666/93. 

19.2, No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante ficam 

asseguradas à Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis: 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante; 

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Contratante. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO:  

20.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação no Protocolo Geral da Prefeitura, no endereço constante no 

preâmbulo, devendo esta Administração proceder ao julgamento e responder ao ato 

impugnatório em até 3 (três) dias úteis. 

20.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta 

Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

sessão de abertura do certame, sobre falhas ou irregularidades que porventura ilustrem o 

presente Termo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

20.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1. A Comissão poderá propor ao Prefeito do Município a revogação ou anulação 

desta licitação, sem que disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, 

compensação ou reclamação. 

21.2. À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e 

rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, 

por justificada conveniência administrativa ou anula-lo por ilegalidade, sem que às 

licitantes caibam quaisquer direito à indenização ou ressarcimento. 

21.3. Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar as licitantes os 

esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito entendimento e compreensão 

das propostas apresentadas. 
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21.4. Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas. 

21.5. A Administração poderá introduzir aditamento, modificações, ou revisões no 

presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para 

entrega das Propostas. Tais procedimentos serão encaminhados através de carta 

circular ou telefax, a todos os interessados que tenham adquirido o Instrumento 

Convocatório desta licitação. 

21.6. Qualquer alteração significativa, a critério da Administração, ou que importe 

em alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a 

publicação do aviso pertinente a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo 

de apresentação das propostas por iguais números de dias decorridos entre a 

mencionada publicação e a data do aviso de alteração. 

21.7. Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão apenas será conhecido e 

respondido caso formulado por escrito e protocolado até 05 (cinco) dias antes da data 

designada para o recebimento dos Documentos e Propostas. 

21.8. As respostas às consultas formuladas pelas licitantes serão obrigatoriamente 

respondidas pela Comissão, até 03 (três) dias antes da data marcada para 

recebimento das Documentações de Habilitação, Técnica e Propostas, 

permanecendo disponíveis ao conhecimento de qualquer interessado, no endereço 

indicado no preâmbulo deste Edital. 

21.9. Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as hipóteses 

de subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato 

decorrente desta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

21.10. Reserva-se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 

qualitativas ou quantitativas no projeto inerente à(s) obra(s). 

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo se o 

vencimento for em dia que não houver expediente, desta feita, considerar-se-á o 

próximo dia útil.  

21.12. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

a. ANEXO I – PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

b. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA; 

c. ANEXO III – DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES; 

d. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; 

e. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS 

TERMOS DO EDITAL; 

f. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

g. ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; 

h. ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA. 

 

21.13. Fica estabelecido o Foro da Comarca deste Município para dirimir as dúvidas e 

contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

São José da Laje/AL, 12 de julho de 2018. 

 

Thiago Mendes da Rocha  

Presidente da C.P.L. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO I 

 

 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico a especificação dos serviços 

especializados de contabilidade e consultoria técnica (execução indireta) a serem 

desenvolvidos na Sede Administrativa do Município de São José da Laje, perante 

departamentos, órgãos e instâncias dos Poder Executivo objetivando a defesa dos 

interesses deste Executivo Municipal, observadas as condições descritas neste Projeto 

Básico. 

 

2. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

2.1 A CONTRATADA deverá prestar os seguintes serviços:  

 

a. Elaboração do Balanço Anual junto ao TCE-AL – Tribunal de Contas do Estado 

de Alagoas; 

b. Disponibilizar Software de Contabilidade Pública, Protocolo e Patrimônio; 

c. Alimentar os Sistema de Orçamento Público em Saúde – SIOPS e Educação – 

SIOPE - juntos aos Ministério da Saúde e Educação; 

d. Alimentar o Sistema de Coleta de Dados Contábeis junto a Secretaria do 

Tesouro Nacional – SISTN; relativo ao Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal e Balanço Anual; 

e. Preenchimento de formulário para pleitear junto a Órgão do Governo Federal, 

dentre outros empréstimos para aquisição de equipamentos e construção de 

obras; 

f. Transmitir e se responsabilizar pelas informações encaminhadas ao SICAP – 

Sistema Integrado ao Controle da Administração Pública do Tribunal de Contas 

do Estado de Alagoas, no que diz respeito ao Poder Executivo e seus respectivos 

Fundos e Autarquias; 

g. Elaborar e participar quando necessário Avaliação das Metas Fiscais junto ao 

Poder Legislativo; 

h. Alimentar o Sistema de dados junto ao Sistema Único de Assistência Social; 

i. Alimentar o Manter em dia o CAUC – Cadastro Único de Convênios; 

j. Expedir e regularizar certidões negativas desta Prefeitura junto à Órgãos 

Públicos, tais como: Certidão Negativa relativa à Dívida Ativa da União e 
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Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,  Certidão Negativa 

de Débito (CND), expedida pela Previdência Social, Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, entre 

outras que se sejam necessárias; 

k. Assessorar e/ou Confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos Órgãos 

Federais das seguintes peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que se 

sejam necessárias conforme previsão legal; inclusive dos Fundos Municipais e 

das Unidades Executoras da Secretaria Municipal de Educação; 

l. Elaborar a proposta Orçamentária Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano 

Plurianual bem como a sua reformulação no exercício vigente (se houver 

necessidade), nos prazos fixados por esta Prefeitura;  

m. Assessorar as Secretarias Municipais em assuntos referentes à área contábil e 

financeira;  

n. Elaborar, quando solicitado, pareceres, planilhas, relatórios e gráficos diversos, 

referentes às áreas contábil e financeira;  

o. Assessorar a Comissão de Licitação, quando antecipadamente convocada, 

emitindo parecer de cálculos relativos a balanço patrimonial e planilhas de 

preços de empresas participantes em licitações desta Prefeitura; Levantar, 

elaborar e apresentar balancetes mensais (balancete consolidado, Fundo 

Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de 

Assistência Social) e relatórios mensais em até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir do momento que a empresa for notificada;  

p. Assessorar na elaboração, quando solicitado em folhas de pagamento (com 

emissão de contracheque), férias, rescisões contratuais e encargos sociais, 

demais atividades do Departamento de Pessoal;  

q. Participar, quando antecipadamente convocado, de reuniões plenárias na Câmara 

Municipal, nos Conselhos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, 

dentre outros, para prestar esclarecimentos de natureza contábil que se fizerem 

necessárias;  

r. Emitir parecer técnico em relação aos balancetes de verificação, reformulações, 

previsões orçamentárias e prestações de contas;  

s. Emitir parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos firmados entre esta Prefeitura e 

terceiros, principalmente em relação às contratações de serviços de mão-de-obra 

terceirizada analisando e julgando as Planilhas de Formação de Preços 

apresentadas, a fim de se verificar se o valor solicitado corresponde à realidade 

contábil apresentada. Tal parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 07 

(sete) dias úteis, contado do recebimento do processo. O encaminhamento do 

processo à sede da licitante ficará à cargo desta Prefeitura;  

t. Fazer cálculos e previsões diversos, referentes às áreas contábil e financeira; 

u. Fazer execução orçamentária - emissão de nota de empenho, liquidação e 

pagamento, de acordo com a Lei 4.320/64 e plano de contas do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público;  

v. A contratada deverá manter, na sede do Contratante, 03(três) dias semanais fixos 

com mínimo de 08 horas diárias na sede da Prefeitura, sendo que, deverá estar 

disponível, eventualmente, para o acompanhamento dos processos supracitados 

em horários fora do expediente comercial, se as circunstâncias assim exigirem. 

w. Realizar mensalmente a depreciação dos bens móveis desta Prefeitura, conforme 

legislação vigente.  
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x. Promover através de site próprio à divulgação das informações contábeis na 

Rede Municipal de Computadores; 

 

3. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: 

 

3.1. O valor estimado anual para o objeto deste certame perfaz a ordem de R$ 

528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais), sendo, portanto, o valor estimado 

mensal  para o objeto deste certame perfaz a ordem de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro 

mil reais). 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto da Licitação, correrão à conta dos 

recursos orçamentários do Município, consignados para o exercício de 2018, na 

seguinte dotação orçamentária:  

 ÓRGÃO:  

02 – PREFEITURA 

 

 UNIDADE:  

0004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S): 
04.123.0002.2.005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

ELEMENTO(S) DE DESPESAS:  

3.3.3.90.39.99.99.00.0000  0010.00.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA. 

 

5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS 

 

5.1. Os serviços deverão ser prestados na sede administrativa do Município. 

 

5.2. Todos os eventuais custos com passagens, hospedagem, condução, deslocamento, 

alimentação, seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços correrão às 

expensas do CONTRATADO, salvo a necessidade de excepcional deslocamento para 

fora do Estado de Alagoas, quando então, o Município poderá promover o meio de 

locomoção adequado, sem responsabilidade acidentária. 

 

6. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

 

6.1. O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal, por meio de 

termos aditivos, garantida a sua eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial 

do Estado de Alagoas, que será providenciada pelo Município. A contratação desse 

serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a rescisão do 

contrato ocorrer nos termos do artigo 79, da Lei nº. 8.666/93. 

 

6.2. A contratação será regida pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, 

pela Lei nº 8.906/94, com suas alterações, pelas disposições do Livro I, da Parte 

Especial, do Código Civil de 2002, e pelas normas regulamentares do Município, 
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inclusive para cumprimento dos atos, satisfação de débitos judiciais e ressarcimentos 

advindos do contrato. 

 

7. PERIODICIDADE DAS VISITAS À SEDE DO MUNICÍPIO 

 

7.1. As visitas de representantes da empresa Contratada deverão ocorrer, pelo menos, 

uma vez por semana, ou quando necessário à execução dos serviços, desde que 

solicitado pela Administração. 

 

7.2. O CONTRATADO se responsabilizará, através de pessoal próprio, pela retirada e 

devolução dos documentos, quando for o caso, no endereço do Município. 

 

8. ADITAMENTO DO CONTRATO 

 

8.1. O contrato poderá ser aditado nos limites do art. 57, da Lei 8.666/93, garantida a 

respectiva eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas, 

observado o item “6” deste Projeto Básico. 

 

9.  DO JULGAMENTO 

 

9.1. Será declarado vencedor o licitante que, após as fases de habilitação e de 

classificação das propostas técnicas e de preços, apresentar a maior Nota Geral (NG), de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Da obtenção da NOTA TÉCNICA (NT): NT=(PTp x 100) /PTp onde: 

 

Ptp = pontuação técnica da proponente, resultante da somatória dos pontos obtidos, 

conforme critérios estabelecidos. 

MPTp = maior pontuação técnica das proponentes participantes da licitação. 

 

b) Da obtenção da NOTA DE PREÇO (NP): NP=(mpx100) / Pp onde: 

 

mP = menor preço mensal entre as proponentes da licitação. 

Pp = preço mensal proposto pela proponente. 

 

c) Da obtenção da NOTA GERAL (NG): NG (NT x 0,7) + (NP x 0,3) onde: 

 

NT = nota técnica obtida pela proponente. 

NP = nota de preço obtida pela proponente. 

 

9.2. O licitante será o único responsável pelo teor das informações e valores lançados. 

 

9.3. No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio, o qual será 

realizado em sessão pública. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1. Caberá ao Prefeito Municipal decidir a respeito da adjudicação e homologação do 

certame licitatório objeto deste Edital. 
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11. DA JUSTIFICATIVA 

 

11.1. Considerando que os princípios constitucionais basilares da Administração 

Pública devem ser observados e obedecidos por todos os entes públicos, o Município 

realizará licitação por meio de Tomada de Preços, tipo técnica e preço, a fim de 

selecionar os serviços especializados elencados neste Projeto Básico. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA E REQUISITOS DE PONTUAÇÃO 
 

Licitante: __________________________________ CNPJ: _________________. 

Inscrição no CRC: __________. 

 

ITEM ITEM DE AVALIAÇÃO QTD. PONTOS 

01 Tempo de Inscrição/registro no CRC   

02 Exercício de Cargo, emprego ou Função 

Pública na Atividade de Contador ou Técnico 

de Contabilidade.  

  

03 Atestados de Capacidade Técnica de 

Prefeituras Municipais que praticou as 

atividades de Contabilidade Pública pertinente 

a este Edital. 

Quantidades de Atestados vezes o número 

de anos 

  

04 Atestados de Capacidade Técnica de Câmaras 

Municipais que praticou as atividades de 

Contabilidade Pública pertinente a este Edital. 

Quantidades de Atestados vezes o número 

de anos. 

  

05 Grau de Instrução   

06 Participação em eventos, seminários na área 

de Contabilidade e Gestão Pública 

  

07 Quantidade de Transmissões de Prefeituras 

Municipais do SICAP – Sistema de Controle e 

Auditoria da Administração Pública do TCE-

AL Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 

(exceto Fundos e Autarquias) 

  

08 Quantidade Processamento de Transmissões 

de SIOPS – Sistema de Orçamento Público 

em Saúde – Anual e SIOPE – Sistema de 

Orçamento Público em Educação. 

  

09 Quantidade de Balanços (Prestação de Contas 

Geral) entregues no TCE-AL – Tribunal de 

Contas do Estado de Alagoas. 

  

 TOTAL   
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*A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, constando toda 

documentação comprobatória (original ou cópia autenticada em cartório) conforme 

quadros demonstrativo abaixo: 

 

ITEM ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO DOCUMENTOS / 

REFERÊNCIA 

01 

 

 

 

(*) Tempo de 

Inscrição/registro no CRC 

Para cada ano 0,50 

(meio ponto) 

limitando-se a no 

máximo 5,00 (cinco 

pontos) 

Identidade Profissional 

/Declaração/Certidão 

contendo o tempo de 

registro do CRC – 

Conselho Regional de 

Contabilidade 

02 (*) Exercício de Cargo, 

emprego ou Função Pública 

na Atividade de Contador ou 

Técnico de Contabilidade.  

Para cada ano 1 (um 

ponto) limitando-se 

a no máximo 10,00 

(dez pontos) 

Certidão ou 

Declaração do Ente 

onde exerceu o cargo 

ou função Pública.  

03 (*) Atestados de Capacidade 

Técnica de Prefeituras 

Municipais que praticou as 

atividades de Contabilidade 

Pública pertinente a este 

Edital. 

Quantidades de Atestados 

vezes o número de anos 

Para cada 3 (três) 

anos 1,00 (um) 

ponto, limitando-se 

a 15 pontos.  

Declaração, Certidão 

ou atestado do Ente. 

04 (*) Atestados de Capacidade 

Técnica de Câmaras 

Municipais que praticou as 

atividades de Contabilidade 

Pública pertinente a este 

Edital. 

Quantidades de Atestados 

vezes o número de anos. 

Para cada 3 (três) 

anos 1,00 (um) 

ponto, limitando-se 

a 05 (cinco) pontos.  

Declaração, Certidão 

ou atestado do Ente. 

05 (*) Grau de Instrução Graduação = 0,50 

(meio) Ponto 

Pós-Graduação = 

1,00 (um) ponto 

Mestrado =  1,5 (um 

ponto e meio) 

Doutorado = 2,00 

(dois) pontos 

Diploma do respectivo 

curso. 

06 (*) Participação em eventos, 

seminários na área de 

Contabilidade e Gestão 

Para cada evento 

0,50 (meio ponto) 

limitando-se a 2,00 

Certificado de 

Participação 
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Pública pontos 

07 (*) Quantidade de 

Transmissões de Prefeituras 

Municipais do SICAP – 

Sistema de Controle e 

Auditoria da Administração 

Pública do TCE-AL Tribunal 

de Contas do Estado de 

Alagoas (exceto Fundos e 

Autarquias) 

A cada 7 (sete) 

transmissões 1,00 

(um) ponto 

limitando-se a 8 

(oito) pontos 

Declaração do Ente 

comprovando que é 

responsável pela 

contabilidade e envio 

com os respectivos 

dados anexando recibo 

de entrega. 

08 (*) Quantidade 

Processamento de 

Transmissões de SIOPS – 

Sistema de Orçamento 

Público em Saúde – Anual e 

SIOPE – Sistema de 

Orçamento Público em 

Educação. 

A cada 4 (quatro) 

transmissões 0,50 

(meio ponto) 

limitando-se a 5 

(cinco pontos) 

pontos 

Recibo de entrega em 

nome do responsável 

pelos dados contábeis 

entregue nos 

Ministérios da 

Educação e/ou Saúde. 

09 (*) Quantidade de Balanços 

(Prestação de Contas Geral) 

entregues no TCE-AL – 

Tribunal de Contas do Estado 

de Alagoas. 

A cada 3 (três) 

balanços 1,00 (um) 

ponto limitando-se a 

10 (dez) pontos 

Declaração do ente 

comprovante que é 

responsável pela 

elaboração e assinatura 

do Balanço Geral – 

inclusive anexando 

cópia autenticada do 

Balanço Patrimonial. 

 

Tratando-se de Escritório de Contabilidade (pessoa jurídica), a avaliação da melhor 

técnica será realizada na pessoa do contador indicado, entre os sócios ou empregados, 

para executar diretamente os serviços licitados.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor(a)___________________________, portador (a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis 

anos). 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Local e data 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA--------------------------------------------CNPJ nº --------------------

sediada (endereço completo)--------------, declara sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

modalidade Tomada de Preços nº - 001/2018, realizado pela Prefeitura Municipal São 

José da Laje/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO  

DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA--------------------------------------------CNPJ nº --------------------

sediada (endereço completo)--------------, DECLARA em conformidade com o exigido 

no Edital Tomada de Preços nº 001/2018 que conhece e aceita plenamente todas as 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço. 

 

Local e Data 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ n
o
 . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal,  o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . 

. . . . . . e do CPF n
o
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no 

Edital Tomada de Preços n
o
 001/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(     )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006;   

 

(     )   EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei  

Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(data) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 

 

 

OBS.   1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de 

Habilitação) pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO nº XXXXX 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM DE UM 

LADO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DA LAJE, E DO OUTRO A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXX 

 

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO 

 

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE, Pessoa Jurídica de Direito Publico 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.330.916/0001-99, com sede na Rua Dr. Oscar 

Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje, Estado de Alagoas, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. Bruno Rodrigo Valença de Araújo, brasileiro, solteiro, 

prefeito do Município, portador da carteira de Identidade RG nº. 2000001154111 

SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 049.851.874-45, domiciliado na cidade de São José 

da Laje /AL, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX-XX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por, 

XXXXXXXXXXXXXX, portador do R.G. nº XXXXXXX e inscrito CPF/MF sob o nº 

XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

CONTRATO, de acordo com os preceitos estabelecidos na Lei nº 8.666/93, bem como 

as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste Contrato é a prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, para 

o Município de São José da Laje/AL, em conformidade com este Edital e seus Anexos.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os serviços ora contratados serão prestados pelo CONTRATADO e abrangem 

todas as condições e especificações estabelecidas no Projeto Básico e no Edital e 

seus Anexos, obrigando-se, também, a conhecer e cumprir as normas 

regulamentares, editadas ou não pelo próprio CONTRATANTE, que dizem 

respeito à sua atuação e ao exercício de suas atividades institucionais, inclusive a 

sua Lei Orgânica, o seu Regimento Interno e os demais atos normativos do 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Este Contrato não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, regendo-se 

pela legislação civil. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DIRETRIZES 

A CONTRATADA obriga-se a seguir as diretrizes elencadas no Projeto Básico – 

Anexo I do instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
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O prazo deste Contrato é ajustado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 

limite legal, por meio de termos aditivos, garantida a sua eficácia após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas. O prazo poderá ser rompido 

a qualquer tempo por interesse do CONTRATANTE, nos termos da Cláusula Décima, 

não ensejando qualquer direito de indenização ao CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento do Município, ou a ele provisionados na seguinte dotação 

orçamentária: XXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

O CONTRATADO receberá a importância fixa mensal de R$ XXXXXXXX 

(XXXXXXXX), deduzindo-se os encargos legais, representando um valor global de R$ 

XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX). 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTAMENTOS 

O Contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, contado a 

partir da data da apresentação da proposta, visando à adequação aos preços de mercado, 

pelo Índice Nacional de Preços – INPC, do IBGE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As alterações dos valores contratuais, em função do reajustamento, serão efetivadas 

através de Termo de Apostilamento, vedando-se, terminantemente, efeito financeiro 

retroativo à assinatura do instrumento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

No primeiro ano, o preço será irreajustável. Posteriormente, o preço poderá ser 

reajustado observando-se o índice estabelecido no caput desta Cláusula. Os 

reajustes subsequentes ocorrerão sempre a cada 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pelo CONTRATANTE, em 

moeda corrente, por meio de cheque nominal ou mediante convênio com instituição 

bancária, até o 10º (décimo) dia após a entrega e aceite da Nota Fiscal/Fatura, entregue 

no mês subsequente ao da prestação dos serviços, desde que os serviços tenham sido 

efetivamente prestados, o que deverá ser devidamente atestado pelo setor competente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento será efetuado após a verificação da manutenção das condições de 

habilitação do CONTRATADO, devendo as certidões negativas serem impressas e 

juntadas ao processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em caso de irregularidade fiscal, o Município notificará o CONTRATADO para 

que sejam sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 

período. Findo este prazo, sem que haja a regularização por parte do 
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CONTRATADO, ou apresentação de defesa aceita pelo Município, fatos estes que, 

isolada ou conjuntamente, caracterizarão descumprimento de Cláusula Contratual, 

estará o Contrato passível de rescisão e o CONTRATADO sujeito às sanções 

administrativas e judiciais previstas neste Edital. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto estiver pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em 

decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

No ato do pagamento, o CONTRATANTE fará retenção de tributos municipais, de 

acordo com a legislação específica vigente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A fatura não aceita pelo CONTRATANTE será devolvida ao CONTRATADO para 

as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE não servirá de motivo 

para que o CONTRATADO suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar 

o pagamento devido aos seus empregados. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada 

pelo CONTRATADO, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

a) execução defeituosa dos serviços; 

 

b) descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados, hipótese 

em que o pagamento ficará retido até que o CONTRATADO atenda a Cláusula 

infringida; 

 

c) débito do CONTRATADO perante o CONTRATANTE, proveniente da 

execução do contrato decorrente desta licitação; 

 

d) obrigações do CONTRATADO com terceiros que, eventualmente, possam 

prejudicar o CONTRATANTE; 

 

e) paralisação dos serviços por culpa do CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

Respeitadas as condições previstas neste edital, em caso de atraso de pagamento 

motivado pelo CONTRATADO, o valor a ser pago será atualizado financeiramente, 

desde a data prevista até o efetivo pagamento, tendo como base índice de correção 

monetária (ICM) determinado pelo Município no momento do fato, mediante 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

N/30 

AF = [ ( 1 + ICM/100) - 1 ] x VP, onde: 
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ICM = Índice de Correção Monetária; AF = Atualização Financeira; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

A inexecução parcial ou total do objeto do contrato, garantida a defesa prévia e 

fundamentada, acarretará a imposição das seguintes penalidades: 

 

I - advertência por escrito; 

 

II – multa de até 20% (vinte por cento) do valor do Contrato; 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, observando-se o 

disposto no § 3º, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção 

prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia 

será de 10 (dez) dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas 

juntamente com as do inciso II. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município 

de São José da Laje/AL e será cobrada administrativa e/ou judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO, DA RESILIÇÃO E DA RESOLUÇÃO 

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse do 

CONTRATANTE. Poderá ser resilido, mediante vontade de ambas as partes, mediante 

comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O exercício das faculdades de rescindir e de resilir o contrato por parte do 

CONTRATANTE não ensejará qualquer direito de indenização para o 

CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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A resolução antecipada, independentemente de notificação, será facultativa na 

hipótese de reiteração no descumprimento parcial do contrato e obrigatória nos 

casos de inexecução total do objeto, resguardando-se o CONTRATANTE o 

direito de indenização por eventuais prejuízos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESTRIÇÕES 

A CONTRATADA não terá poderes, nem poderá se pronunciar à imprensa em geral, 

acerca de quaisquer assuntos relativos às atividades do CONTRATANTE e/ou da sua 

atividade profissional/contratual, sob pena de  imediato rompimento contratual, 

consoante o disposto na Cláusula Décima, sem prejuízo da aplicação de  quaisquer 

outras cominações e responsabilizações legais e profissionais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATADO e entregar, quando da contratação, cópia do Regimento Interno e dos 

normativos regulamentares do CONTRATANTE, mantendo a sua atualização; 

 

II - Pagar a importância correspondente à prestação dos serviços no prazo previsto neste 

Contrato; 

 

III - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que o CONTRATADO entregar que 

estejam fora das especificações deste Contrato ou do Edital e seus Anexos; 

 

IV - Diligenciar, na pessoa indicada no item 20.1 do Edital, quanto ao cumprimento das 

exigências editalícias e das condições e cláusulas contratuais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

 

I - Reparar, corrigir ou refazer às suas expensas, no todo ou em parte, nos prazos 

estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos 

ou incorreções. 

 

II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 

consonância com o disposto no, inciso XIII, do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93. 

 

III - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou atos que ocasionem 

danos, seja por culpa sua ou de quaisquer dos seus empregados ou representantes. 

 

IV - Cumprir os prazos, bem como as obrigações previstas no Projeto Básico e no 

Contrato. 

 

V - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto 

do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato, na forma prevista pelo § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 
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VI - Cumprir as determinações deste Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FIEL DEPOSITÁRIO 

O CONTRATADO, neste ato, declara aceitar e assume a qualidade de fiel depositário 

de toda a documentação que lhe for entregue pelo CONTRATANTE. Os documentos 

serão entregues ao CONTRATADO mediante recibo, e da mesma forma deverão ser, 

oportunamente, devolvidos ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO 

Esta contratação será regida pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Ficam vinculados a este Contrato de prestação de serviços, independentemente de 

transcrição, os termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2018, 

com seus anexos, bem como a proposta e documentos que a acompanham, 

firmados pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

Para exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual, desde já está 

designado o Procurador-Chefe Municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

As dúvidas eventualmente surgidas no transcorrer do curso do Contrato poderão 

ser dirimidas pelo fiscal do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISPONIBILIDADE DOS TRABALHOS 

JURÍDICOS 

As peças elaboradas para o cumprimento deste Contrato serão disponibilizadas em 

cópias e eletronicamente para o CONTRATANTE, com o objetivo de formar um banco 

de informações no Setor de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Quaisquer casos, eventos ou circunstâncias não previstas neste Contrato serão, em 

princípio, dirimidas por intermédio de imediata consulta à Procuradoria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca do CONTRATANTE para 

dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato. 

 

Por estarem de pleno acordo com as suas cláusulas e condições, CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, firmam o presente Contrato, perante as duas testemunhas abaixo 

nominadas, em duas vias de igual teor e forma. 

 

 

São José da Laje, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE 

Bruno Rodrigo Valença de Araújo 
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Prefeito – Contratante 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- ______________________________________________ 

RG nº_________________________________________ 

CPF/MF nº ____________________________________ 

 

 

2- ______________________________________________ 

RG nº_________________________________________ 

CPF/MF nº ____________________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

ANEXO VIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

_____________________________________________________ (nome empresarial da 

licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 

__________________________________________________________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-

assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________________ 

e do CPF/MF nº _________________________________, para fins do disposto no 

edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal 

Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Tomada de Preços nº 001/2018 

que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 

elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 

mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 

mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 

acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 

mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de São José da Laje 

antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________________ , _________ de _______________ de 2018. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 


