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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, por intermédio da sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 

TÉCNICA e PREÇO, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e demais 

legislações aplicáveis, para prestação dos serviços descritos na cláusula 01. A sessão de recebimento e 

abertura dos envelopes será realizada no dia 09 de março de 2020, às 09h00min (horário local), na 

sede administrativa da Câmara, situada no endereço Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, CEP: 

57.310-255, Arapiraca/AL. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de 

consultoria e assessoria técnica para desenvolver atividades com vistas à orientação dos servidores 

nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e para locação de licenças de 

sistema informatizado para administração pública, em conformidade com este Edital, 

especialmente o Projeto Básico - Anexo I. 

1.2. Das Informações 
 

1.2.1. O presente Edital com seus anexos ficará a disposição dos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação da Câmara, no endereço Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, CEP: 

57.310-255, Arapiraca/AL e também pelo e-mail: cplcamaraarapiraca@gmail.com  

 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar desta Licitação as pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. É vedada a participação nesta licitação de pessoas jurídicas que: 
 

2.2.1. Estejam inadimplentes com a Câmara. 
 

2.2.2. Estejam sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução 

ou liquidação. 

2.2.3. Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou em situação 

de irregularidade, ou que por ela tenham sido declaradas inidôneas nas esferas Federal, Estadual e/ou 

Municipal. 

2.2.4. Possuam entre seus sócios, proprietários ou assemelhados, empregados ou dirigentes da Câmara. 
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2.2.5. Estejam reunidas em consórcio. 
 

2.2.6. Tenham renunciado anteriormente à execução de contrato para a prestação de serviços a Câmara, 

antes de expirado o prazo pré-estabelecido. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. Cada Licitante poderá ser representada por apenas 01 (um) representante legal que, devidamente 

munido de credenciais, será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo 

assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, 

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade. 

3.2. Por credenciais, entende-se: 
 

a) Habilitação do representante, mediante procuração específica para participar da presente Licitação 

com firma reconhecida, dirigida à Comissão Permanente de Licitação, acompanhada de cópia do ato de 

investidura do outorgante, no qual se declare, expressamente, ter poderes, para a devida outorga. Caso 

seja sócio ou titular da empresa, apresentar documento(s) que comprove(m) sua capacidade de 

representar a mesma; 

b) cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto. 
 

3.3. Estes documentos deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes 

contendo “DOCUMENTAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e  “PROPOSTA  DE PREÇO”, em 

original, por qualquer processo de cópia devidamente autenticada  por  tabelião  de notas, ou publicação 

em Órgão de Imprensa Oficial ou por cópia não autenticada, desde que seja exibido o documento original 

para autenticação por membro da Comissão de Licitação. 

3.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará o licitante, mas 

impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma até a regularização da representação. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS 

4.1. Os documentos de Habilitação e Propostas Técnicas e 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: 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

DIA: 09/03/2020 – 09H00MIN (NOVE HORAS)  

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(NOME DO LICITANTE) 

(CNPJ) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

DIA: 09/03/2020 – 09H00MIN (NOVE HORAS)  

ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA 

(NOME DO LICITANTE) 

(CNPJ) 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

DIA: 09/03/2020 – 09H00MIN (NOVE HORAS)  

ENVELOPE "C" – PROPOSTA DE PREÇOS 

(NOME DO LICITANTE) 

(CNPJ) 

4.2. 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 da Câmara, à vista do(s) original(is) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa 

oficial onde tenha(m) sido publicado(s). 

4.2.1. A autenticação dos documentos constantes dos Envelopes “A”, “B” e “C”, quando feita por 

servidor da Câmara, será efetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento 

convocatório, no horário das 08h00min às 14h00min, até o dia útil imediatamente anterior à data fixada 

para o recebimento dos envelopes. 

4.2.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à habilitação e às propostas, deverão ser apresentados no idioma português, 

admitida a nomenclatura técnica específica em idioma diverso. 

4.2.3. O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço  deverá  ser  do  mesmo 

estabelecimento que efetivamente vai executar os serviços objeto desta licitação. 

4.2.4. 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 das propostas. 

5. DA HABILITAÇÃO 
 

5.1. A licitante deverá comprovar a situação de regularidade na forma abaixo discriminada: 

5.1.1. Habilitação Jurídica: 

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 

5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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5.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

5.1.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Federal, comprovada 

mediante o fornecimento de Certidão Conjunta RFB/PGFN, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Dívida Ativa da União, 

Seguridade Social (INSS) e aos demais tributos e contribuições federais por ela administrados. 

5.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

5.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

5.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

5.1.2.7. As certidões que não consignarem em seu  teor  o  prazo  de  validade,  somente  serão  aceitas 

quando datadas de no máximo 60 (sessenta) dias da data de sua expedição. 

5.1.3. Qualificação Técnica: 
 

5.1.3.1. Indicação dos profissionais disponíveis para o apoio à prestação dos serviços (bacharel em 

ciências contábeis, Especialistas em Gestão Pública Municipal, técnicos em contabilidade e auxiliares), 

mediante a apresentação de relação específica e de declaração expressa de sua disponibilidade, 

assinada pelo representante legal; 

5.1.3.2. Apresentação de, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou 

certidão), em papel timbrado do emitente, em original ou fotocópia autenticada, firmados com Entes 

Públicos da Administração Direta e Indireta, comprovando já ter executado ou  estar prestando serviços 

compatíveis (consultoria/assessoria a ente público) com o objeto da presente licitação. 

5.1.3.3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 

5.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

5.1.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 

(sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

5.1.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta comercial), comprovando boa situação 

financeira da empresa, sendo vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. As 

demonstrações contábeis deverão estar assinadas pelo proprietário da empresa e por contabilista 

registrado, comprovadamente, no Conselho Regional de Contabilidade. 

5.1.4.3. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da respectiva sede. 
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5.1.5. Declarações 
 

5.1.5.1. 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; 

5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome e sempre se referindo ao domicílio do licitante, com o número do CNPJ e o endereço 

respectivo, exceto os Atestados de Capacidade Técnica; 

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e 
 

c) Se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente. 

5.3. A não apresentação de documentos ou o não cumprimento de quaisquer exigências deste Ato 

Convocatório, bem como a apresentação de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele 

a que se referir o seu conteúdo, importará em imediata inabilitação da concorrente. 

5.4. Recomenda-se que os documentos contenham numeração sequencial no topo direito das folhas e 

que sejam apresentados grampeados e/ou encadernados, na ordem em que  são requisitados neste item 

“5 – Da Habilitação” do edital. 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

6.1. 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. 

6.2. A proposta técnica deverá ser apresentada no formato do Anexo V com o carimbo do CNPJ do 

licitante em todas as suas folhas, ou então, impressa em papel  timbrado do  mesmo. Recomenda-se que 

os documentos sejam apresentados grampeados e/ou encadernados, na ordem mencionada no Anexo V. 

6.3. Serão critérios objetivos de pontuação as informações constantes do Anexo II. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. 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. 

7.2. A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da licitante ou, na sua falta, em todas as suas 

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

7.3. 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. 

7.4. Deverá constar declaração expressa de que, nos preços cotados, estão inclusos todos os impostos, 
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seguros e demais taxas e despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas. 

7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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. 

7.9. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações de preços. 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

8.1. 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. 

8.2. Expirado o horário estipulado para a entrega, não será recebido qualquer envelope, quer seja 

referente à Habilitação, Técnica ou Proposta Financeira. 

8.3. 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. 

8.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail, telegrama ou fac- símile. 
 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. Os documentos apresentados serão rubricados pela CPL e pelos representantes dos proponentes que 
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se fizerem presentes. 

8.9. 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. 

8.10. As propostas técnicas e de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem 

preliminarmente habilitadas. 

8.11. Os documentos apresentados serão rubricados pela CPL e pelos representantes dos proponentes 

que se fizerem presentes. 

8.12. Das reuniões da CPL, serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os presentes. 
 

8.13. O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da respectiva 

fase licitatória. 

8.14. A CPL apreciará e analisará toda documentação apresentada pelos licitantes referente a cada fase 

processual e divulgará o resultado dos licitantes habilitados e inabilitados. 

8.15. A CPL se reserva ao direito de adiar a abertura dos envelopes “A” ou “B”, para análise da 

documentação de habilitação ou técnica, convocando os licitantes participantes para continuidade do 

certame, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

8.16. Passadas essas fases, as propostas dos licitantes remanescentes irão para o julgamento final. 

9. DO JULGAMENTO 

9.1. O julgamento será realizado em conformidade com as disposições do presente Edital, levando-se 

em conta o interesse da Administração, de acordo com os seguintes critérios: 

9.2. Atribuição de pontuação de qualificação – Técnica e Preço: 
 

9.2.1. O VENCEDOR será o de maior pontuação oriunda da soma dos valores absolutos  de  indicador 

técnico e de preço, conforme abaixo: 

VENCEDOR = A + B 
 

Indicador técnico = A 

Indicador preço = B 

9.3. Forma de definição de indicador técnico: 
 

9.3.1. Indicador de Titulação (qualificação e capacidade técnica operacional junto a ente público). 

A documentação apresentada para fins de obtenção da pontuação deverá se  referir aos sócios da 

licitante, ou, então, aos profissionais por ela contratados que efetivamente serão designados para 

atendimento do objeto licitado, ressalvando as especificações do próprio edital, devendo ser comprovado 

o vínculo entre os profissionais e a licitante. 
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REQUISITOS PONTUAÇÃO 

CORPO CONTÁBIL 1 – NÍVEL SUPERIOR (Nº DE BACHARÉIS EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS). A comprovação será feita através de certificados de conclusão de curso superior ou 

documentos equivalentes, emitidos por entidade de ensino superior nos termos do Ministério da 

Educação, podendo ser apresentados por sócios e/ou profissionais contratados (desde que comprovado 

o vínculo com a empresa licitante). Cada certificado valerá 20 (vinte) pontos até o máximo de 60 

(sessenta) pontos (limitado a 03 certificados). 

 

CORPO CONTÁBIL 2 – NÍVEL TÉCNICO (Nº DE TÉCNICOS EM CONTABILIDADE). A 

comprovação será feita através de certificados de conclusão de curso técnico ou documentos 

equivalentes, emitidos por entidade de ensino nos termos do Ministério da Educação, podendo ser 

apresentados por  sócios e/ou profissionais contratados (desde que comprovado o vínculo com a 

empresa licitante). Cada certificado valerá 15 (quinze) pontos até o máximo de 30 (trinta) pontos 

(limitado a 02 certificados). 

 

CORPO TÉCNICO – NÍVEL SUPERIOR COM ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO      

PÚBLICA      MUNICIPAL      (Nº      DE      ESPECIALISTAS).  Acomprovação será feita através 

de certificados de conclusão de curso de pós-graduação ou documentos equivalentes, emitidos por 

entidade de ensino nos termos do Ministério da Educação, podendo ser apresentados por sócios e/ou 

profissionais contratados (desde que comprovado o vínculo com a empresa licitante). Cada certificado 

valerá 20  (vinte) pontos até o  máximo de 60 (sessenta) pontos (limitado a 03 certificados). 

 

 
  

 

 

 

9.4. Indicador preço = posição da classificação quanto ao menor preço ofertado: 
 

Posicionamento da classificação Pontuação atribuída 

1º colocado 50 

2º colocado 45 

3º colocado 40 

4º colocado 35 

5º colocado 30 

6º colocado 0 

 

9.5. No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada item, prevalecerão 

os primeiros. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos; 

9.6. Não serão tomadas em consideração vantagens não previstas no presente Edital, nem ofertas de 

redução sobre a proposta de menor preço; 

9.7. Serão desclassificadas as propostas que contrariarem os termos deste Edital e do seu Anexo I; 
 

9.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros ou omissões formais, dos quais não 

resultem prejuízos para o entendimento da proposta ou para o interesse público. 

CAPACIDADE TÉCNICA (Nº DE ATESTADOS). A comprovação será feita mediante a apresentação 

original ou cópia autenticada de declarações ou certidões expedidas por instituições da Administração 

Pública, obrigatoriamente em nome da empresa licitante, que demonstrem o exercício da empresa licitante 

na área de contabilidade no setor público da Administração direta e/ou indireta. Cada atestado valerá 10 

(dez) pontos até o máximo de 50 (cinquenta) pontos (limitado a 05 atestados). Os atestados de capacidade 

da empresa licitante, com um mesmo ente público da Administração Direta e/ou Indireta, serão 

computados uma única vez. 

 

Pontuação Máxima: 200 



Câmara Municipal de Arapiraca 
Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 

9.9. Serão, ainda, desclassificadas, nos termos do disposto no Art. 48, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93, as 

propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

9.10. No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio, o qual se realizará em 

sessão pública. 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da publicação na Imprensa Oficial. 

10.2. Na hipótese de interposição de recurso, todas as licitantes serão comunicadas. 

10.3. É facultado a qualquer licitante, através  de  seu  representante  legal  para  o  certame, formular 

observações no transcurso das sessões da licitação, sendo as mesmas transcritas na  respectiva Ata ou 

em documento próprio, o qual fará parte integrante daquela. 

10.4. A licitante presente que se retirar da sessão antes da mesma ter sido lavrada em ata, será 

considerada ausente na sessão. 

10.5. Para a efetiva interposição de recurso o interessado deverá dirigir o memorial ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, protocolando-o dentro do prazo previsto na  legislação,  no  horário 

de expediente da Câmara, (das 8h00 às 14h00), no Protocolo Geral, cujo endereço está descrito no 

preâmbulo deste Edital, observando que não  se  admitirá recurso enviado por fac-simile  ou e-mail. 

10.5.1. O documento deverá ser assinado pelo representante legal do licitante ou por mandatário 

devidamente munido de instrumento de procuração, o qual deverá seguir anexo, sob pena de não ser 

conhecido o recurso que esteja em desacordo com o estabelecido neste item. 

10.6. O recurso será interposto perante a CPL, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir à 

autoridade superior, devidamente informado, cuja decisão proferida será comunicada a todas as 

licitantes. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 

11.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados 

os recursos interpostos, a CPL anunciará o resultado final e elaborará relatório a ser apresentado à 

autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto licitado. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1. Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-

se de modo inidôneo, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Câmara, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem  prejuízo  da  aplicação  de multa de 10% (dez por cento) 

do valor anual da contratação, garantida a defesa prévia e fundamentada. 

12.2. As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores da Câmara e, no caso de suspensão de licitar, a licitante será descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e seus anexos. 
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12.3. A licitante que, injustificada e infundadamente, se insurgir contra a decisão da comissão ou 

autoridade superior, quer através da interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica,  desde 

logo, ciente de que, caso seja o seu pedido indeferido, será acionada judicialmente para reparar danos 

causados a Câmara, em razão de sua ação procrastinatória. 

12.4. As hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato e suas repercussões serão definidas no 

instrumento contratual. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

orçamentários da Câmara, na seguinte dotação orçamentária: 

 

Funcional Programática: 01.031.4100.2001 - Desenvolvimento, Manutenção e Aperfeiçoamento da 

Ação Legislativa 

 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para o objeto de 

Consultoria e Assessoria. 

 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa 

Jurídica para Locação e Licenças de Sistema Informatizado 

14. A Contratação 
 

14.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será  celebrado  contrato  entre  a Câmara 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 (Anexo IV), permitida a 

prorrogação até o limite legal previsto no art. 57, II da Lei 8.666/1993, de acordo com o interesse da 

administração. 

 

14.2. A Câmara 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. 

14.3. 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 pela Câmara. 

14.4. Antes da assinatura do contrato, a Câmara designará um servidor para visitar a sede da licitante 

vencedora, a fim de verificar a existência dos recursos administrativos físicos e humanos necessários 

para a prestação dos serviços relacionados no Anexo I. 

14.5. Antes da assinatura do contrato, será verificada a manutenção do adjudicatário quanto às 

condições de habilitação exigidas no Edital. 

14.6. Se a licitante vencedora 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. 
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14.7. Incumbirá a Câmara providenciar a publicação do extrato do contrato e seus eventuais termos 

aditivos na Imprensa Oficial. 

15. DAS PROIBIÇÕES 
 

15.1. A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração. 

15.2. É vedada a subcontratação para a execução dos serviços objeto do contrato, salvo nos casos 

apresentados e autorizados pela Câmara. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

16.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada e 

entregar, quando da contratação, cópia do Regimento Interno e dos normativos regulamentares da 

Câmara, mantendo a sua atualização. 

16.2. Pagar a importância correspondente à prestação dos serviços no prazo previsto no contrato. 

16.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a contratada entregar que estejam fora das 

especificações do contrato ou do edital e seus anexos. 

16.4. Diligenciar, na pessoa indicada no item 20.1 deste edital, quanto ao cumprimento das exigências 

editalícias e das condições e cláusulas contratuais. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

17.1. Atender as solicitações da Câmara e prestar os serviços especificados nos prazos legais; 

17.2. Cumprir rigorosamente os termos de sua proposta, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas demais condições e disposições estabelecidas em sua 

proposta; 

17.3. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto, 

mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e 

implementação, sem ônus adicionais para a Câmara, desde que de responsabilidade da contratada; 

17.4. Manter sigilo sobre quaisquer informações relacionadas às atividades profissionais da outra parte, 

das quais tenha tomado conhecimento durante a execução do contrato, comprometendo- se  a não revelá-

las a terceiros. 

17.5. Possibilitar a Câmara a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não diminui ou 

substitui a responsabilidade daquela decorrente das obrigações assumidas; 

17.6. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação; 

17.7. Executar dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do objeto do 

contrato; 

17.8. Responder, em relação aos seus empregados e contratados, por todas as despesas decorrentes  dos 

serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales- alimentação, vales-

transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, além das obrigações 
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fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às normas de 

segurança no trabalho, prevista na  legislação específica, bem como os demais encargos  que porventura 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 

17.9. Manter os seus empregados e contratados, sujeitos as condições do ajuste; 
 

17.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde  que praticadas por 

seus empregados e/ou contratados quando relacionados com a execução dos serviços; 

17.11. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou atos que  ocasionem danos, seja por  

culpa  sua  ou  de  quaisquer  dos  seus  empregados  ou  representantes,  obrigando-se, igualmente, pelas 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais promovidas por terceiros, que lhes venham a ser 

exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato; 

17.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as  medidas  necessárias  ao  atendimento  dos  seus 

empregados e contratados, acidentados ou acometidos de mal súbito; 

17.13. 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; 

17.14. Possuir, durante toda a vigência do contrato, um sistema de atendimento em regime  de plantão, 

através de telefonia fixa ou móvel, para atendimento da Câmara em caso de urgência, quando necessário, 

exceto em finais de semana e feriados; 

17.15. Responsabilizar-se pelos prazos decorrentes das publicações ocorridas até o último dia da 

vigência do contrato, mesmo que o cumprimento desses prazos ultrapasse esta data, limitado a 30 (trinta) 

dias a contar do encerramento do respectivo termo; 

17.16. Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto do contrato, salvo nas 

hipóteses previstas na lei n. 8.666/93; 

17.17. No ato da assinatura do Contrato, declarar que seus advogados, sócios ou contratados, não 

atuarão em qualquer causa em desfavor da Câmara durante a vigência do  contrato, estendendo-se tal 

proibição por  06  (seis)  meses  após  o  término  de  vigência  do  instrumento contratual, sob  pena de 

multa de 10% (dez por cento) do valor anual pago à contratada e ajuizamento de ação competente para 

pleitear eventuais prejuízos sofridos pela Câmara; 

17.18. Possuir, quando da contratação, os recursos administrativos físicos e humanos mínimos, 

indispensáveis para a prestação dos serviços; 

17.19. Cumprir as determinações deste Edital e seus Anexos. 

18. DO PAGAMENTO 
 

18.1. O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela Câmara Municipal, em moeda  

corrente, 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. 

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

contratada, devendo as certidões negativas serem impressas e juntadas ao processo administrativo. 



Câmara Municipal de Arapiraca 
Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 

18.1.2. Em caso de irregularidade fiscal, a Câmara notificará a contratada 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 da contratada, ou apresentação de defesa aceita pela Câmara, fatos estes que, 

isolada ou conjuntamente, caracterizarão descumprimento de Cláusula Contratual, estará o contrato 

passível de rescisão e a contratada sujeita às sanções administrativas e judiciais previstas neste Edital. 

18.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento 

contratual. 

18.3. No ato do pagamento, a Câmara fará retenção de tributos municipais, de acordo com a legislação 

específica vigente. 

18.4. A fatura não aceita pela Câmara será devolvida à contratada para as  devidas correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição. 

18.5. A devolução da fatura não aprovada pela Câmara não servirá de motivo para que a contratada 

suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido aos seus empregados. 

18.6. A Câmara poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela contratada, 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 a contratada atenda a Cláusula infringida; 

c) Débito da contratada perante a Câmara, proveniente da execução do contrato decorrente desta 

licitação; 

d) Obrigações da contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a Câmara; 
 

e) Paralisação dos serviços por culpa da contratada. 
 

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

pela Câmara, 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 pela Câmara 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. 

19. DOS REAJUSTAMENTOS 
 

19.1. 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 
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Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

19.2. 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. 

19.3. 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. 

20. DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos pelo servidor Germano Henrico Barbosa de 

Mendonça, Contador, designado gestor, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.1.1. 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. 

20.2. A Câmara se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 

desacordo com o Contrato. 

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

atendidas pela contratada, sem ônus para a Câmara Municipal. 

21. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

21.1. 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 da Câmara, 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. 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. Os serviços especificados neste edital não excluem outros similares que porventura se façam 

necessários para a boa execução dos mesmos. 

22.2. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante 

do Contrato, independentemente de transcrição. 

22.3. É assegurado a Câmara, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a 

presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

22.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Câmara não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

22.5. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Não serão aceitos documentos fotocopiados em 

papel sensível – utilizados em aparelhos de fac-símile. 

22.6. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
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certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário por parte 

da Câmara. 

22.7. No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado registrado em ata e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

22.8. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre  as  empresas  interessadas,  sem  comprometimento   do   interesse   da   Administração, 

da finalidade e da segurança da contratação. 

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

incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de  expediente normal da Câmara. 

22.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 

22.11. Responde o licitante, por seu representante legal, pelos atos tendentes a fraudar ou frustrar a 

licitação, impedir, perturbar ou tentar dificultar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, 

afastar ou procurar afastar licitantes, impedir o caráter competitivo da licitação, fraudar, em prejuízo da 

Câmara, elevando arbitrariamente os preços, tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa 

a proposta ou a execução do Contrato, conforme previsto na Lei nº 8.666/93 e na legislação penal 

aplicável, bem como induzir ou manter em erro repartição pública competente, sonegando-lhe 

informação ou  prestando-a  de forma a encobrir determinadas condições. 

22.12. É facultado a Câmara, em qualquer fase do procedimento licitatório, diligenciar quanto à 

idoneidade das licitantes com relação ao cumprimento de prazos processuais e aos atos desenvolvidos 

pelos profissionais, sócios-membros, associados ou  empregados  da  sociedade, mesmo aqueles que já 

tenham prestado serviços a Câmara, cuja avaliação será fator de definição para se efetivar a contratação. 

22.13. Qualquer modificação no presente edital será divulgada pela mesma forma em que foi divulgado 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da proposta. 

22.14. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

22.15. A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente examinou 

criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, nada tendo a reclamar sobre sua forma e 

seu conteúdo; que conhece todas as especificações e condições de  execução do objeto do Edital;  que 

considerou os elementos desta licitação, permitindo a elaboração de uma proposta totalmente 

satisfatória; e que assumirá integralmente, se vencedor, sem prejuízo das  demais  condições editalícias, 

a responsabilidade pela perfeita e completa  execução  dos serviços em todas as suas etapas. 

22.16. Fica a exclusivo critério da Câmara, para o caso de atrasos provocados pelo cumprimento  de 

prazos recursais, administrativos ou judiciais, a solicitação junto às empresas licitantes da prorrogação 

dos prazos de validades das propostas de preços e de outras que a Câmara entenda necessárias para o 

bom andamento do certame e manutenção da segurança da Administração. 
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22.17. Os pedidos de informações complementares ou de esclarecimentos poderão ser solicitados até 

05 (cinco) dias úteis antes da sessão de abertura do certame, por  escrito,  com  protocolo no endereço 

informado no subitem 22.20, sempre dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, discriminando o 

objeto da dúvida/esclarecimento necessário, o número deste edital, a modalidade desta licitação e a 

identificação completa da licitante interessada. 

22.17.1. A Câmara ficará isento de responsabilidade, no caso de pedido de esclarecimento ou 

informação suplementar realizado de forma diferente daquela estipulada neste edital. 

22.18. As impugnações poderão ser interpostas até 02 (dois) dias úteis  antes  da  sessão  de  abertura 

do certame, na mesma forma descrita no item 22.17. 

22.19. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, 

para todos os efeitos, o horário local. 

22.20. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sede administrativa da Câmara, no endereço 

Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, CEP: 57.310-255, Arapiraca/AL, no Setor de Licitações. 

22.21. Fica eleito o foro da Comarca de Arapiraca para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias 

oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

22.22. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – Projeto Básico (Especificação dos Serviços); 

b) ANEXO II – Requisitos de Pontuação; 

c) ANEXO III – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99); 

d) ANEXO IV – Minuta de Contrato; 

e) ANEXO V – Modelo de Apresentação de Proposta Técnica. 

 

 

 

Câmara Municipal de Arapiraca/AL, 10 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

 

JOÁO BATISTA FERREIRA DA SILVA 

Presidente da CPL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

(Serviços de consultoria e assessoria técnica para desenvolver atividades com vistas à orientação dos 

servidores nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara Municipal 

de Arapiraca). 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada para os 

serviços de consultoria e assessoria técnica para desenvolver atividades com vistas à orientação 

dos servidores nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e para locação 

de licenças de sistema informatizado para administração pública, em conformidade com este 

Edital, especialmente o Projeto Básico - Anexo I. 

2. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO: 
 

Concepção e implantação de rotinas e processos para execução dos serviços de contabilidade e 

tesouraria, com instruções passo a passo, para processamento da execução orçamentária e contabilidade, 

nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial que permita: 

2.1.1. Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante normas do Conselho Federal de 

Contabilidade; 

2.1.2. Registrar a execução orçamentária, por meio de emissão, liquidação e pagamento de empenhos 

de despesa, bem como emitir razão de empenhos; 

2.1.3. Elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como plano de 

contas; 

2.1.4. Elaboração de balanços e balancetes para atendimento de exigências legais e requisitos 

gerenciais; 

2.1.5. Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas; 
 

2.1.6. Geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e Resumo de 

Execução Orçamentária, consoante regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 

2.1.7. Orientação dos servidores dos Departamentos de Contabilidade e Finanças para processamento 

da contabilidade, execução do orçamento, trabalhos de tesouraria, compreendendo as fases  da  despesa 

pública de: empenhamento, liquidação, pagamento, incorporação patrimonial, processamento do 

movimento bancário, emissão de cheques e outros; 

2.1.8. Acompanhar os serviços contábeis da Câmara de Arapiraca, com o novo padrão de  qualidade, 

permanecendo o acompanhamento por parte da Empresa Contratada para dar orientação técnica, por 

meio de: 

2.1.8.1. Visitas técnicas regulares, seguindo a programação definida em Contrato; 
 

2.1.8.2. Atendimentos e visitas emergenciais à Câmara Municipal de Arapiraca e Órgãos vinculados, 
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sempre que for necessário; 

2.1.8.3. Atendimento de servidores da Câmara Municipal de Arapiraca na sede da Empresa Contratada, 

para orientações técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, orientações e consultoria; 

2.1.8.4. Resposta de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de comunicação 

disponíveis, como: e-mail, telefone, fax e “on-line”. 

2.2. DETALHAMENTO ESPECÍFICO 
 

2.2.1. Realizar orientação de servidores para implantação de dados nos Sistemas de Auditoria 

sistematizada do Tribunal de Contas do Estado, para transmissão de dados ao TCE nas datas exigidas 

através do SICAP – Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública; 

2.2.2. Prestar assessoria aos funcionários da Câmara Municipal de Arapiraca para elaboração dos 

demonstrativos exigidos pelos Órgãos de controle, nas áreas de competência contábil; 

2.2.3. Prestar orientações específicas para elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial da Contabilidade, bem como organização da documentação 

bancária, decretos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão do fechamento mensal da 

contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos relatórios fiscais e encaminhamento on-

line do SICAP; 

2.2.4. Prestar orientação técnica para os gestores e servidores da Câmara Municipal de Arapiraca 

oferecendo informações destinadas ao processo de revisão do Plano Plurianual vigente, para a execução 

orçamentária do exercício seguinte; 

2.2.5. Orientação para recolhimento de contribuições previdenciárias aos regimes de previdência 

(RGPS) e Regime Próprio de Previdência; 

2.2.6. Orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos 

credores; 

2.2.7. Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da arrecadação de 

receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente; 

2.2.8. Acompanhamento durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado 

de Alagoas, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno da Câmara Municipal de 

Arapiraca para atendimento adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

2.2.9. Orientação na preparação da documentação que integra a prestação de contas anual da Câmara 

Municipal de Arapiraca, consoante legislação específica e instruída com relatórios de gestão e outros 

instrumentos necessários, consoante Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; 

2.2.10. Orientação para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e 

administrativas, quando necessário; 

2.2.11. Orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos adicionais, de 

acordo com a legislação aplicável; 

2.2.12. Fornecimento de software de Contabilidade Pública para a Câmara Municipal de Arapiraca e 

Órgãos vinculados; 

2.2.13. Treinamento do funcionamento do software de Contabilidade Pública para a Câmara Municipal 
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de Arapiraca e Órgãos vinculados; 

2.2.14. Disponibilidade semanal de Técnicos Contábil e Contadores para Câmara de Arapiraca e Órgão 

vinculados; 

2.2.15 Locação de licenças de sistema informatizado para administração pública, com suporte técnico e 

manutenção, incluindo a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e o 

treinamento, para atender às necessidades de serviços e modernização da administração pública. 

2.3. DOS SETORES TOMADORES DE SERVIÇO 
 

2.3.1 OS SERVIÇOS DEVERÃO SER CONTRATADOS INDIVIDUALMENTE: 

 

2.3.1.1. ESCRITURAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA; 

2.3.1.2. ESCRITURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA; 

2.3.1.3. ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DA CÂMARA 

3. DAS DIRETRIZES 
 

3.1. A empresa contratada obrigar-se-á a: 
 

3.1.1. Atender as solicitações da Câmara e prestar os serviços especificados nos prazos legais; 
 

3.1.2. Cumprir rigorosamente os termos de sua proposta, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas demais condições e disposições estabelecidas em sua 

proposta; 

 

3.1.3. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto, 

mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e 

implementação, sem ônus adicionais para a Câmara, desde que de responsabilidade da contratada; 

3.1.4. Manter sigilo sobre quaisquer informações relacionadas às atividades profissionais da outra parte, 

das quais tenha tomado conhecimento durante a execução do contrato, comprometendo- se a não revelá-

las a terceiros; 

3.1.5. Possibilitar a Câmara a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não diminui ou 

substitui a responsabilidade daquela decorrente das obrigações assumidas; 

3.1.6. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação; 

3.1.7. Executar dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à  realização do objeto do 

contrato; 

3.1.8. Responder, em relação aos seus empregados e contratados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales- alimentação, vales-

transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, além das obrigações 

fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às normas de 

segurança no trabalho, prevista na  legislação específica, bem como os demais encargos  que porventura 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 

3.1.9. Manter os seus empregados e contratados, sujeitos as condições do ajuste; 
 

3.1.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por 
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seus empregados e/ou contratados quando relacionados com a execução dos serviços; 

3.1.11. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou atos que ocasionem danos, seja por  

culpa  sua  ou  de  quaisquer  dos  seus  empregados  ou  representantes,  obrigando-se, igualmente, pelas 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais promovidas por terceiros, que lhes venham a ser 

exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato; 

3.1.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados e contratados, acidentados ou acometidos de mal súbito; 

3.1.13. 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; 

3.1.14. Possuir, durante toda a vigência do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantão, 

através de telefonia fixa ou móvel, para atendimento da Câmara em caso de urgência, quando necessário, 

exceto em finais de semana e feriados; 

3.1.15. Responsabilizar-se pelos prazos decorrentes das publicações ocorridas até o último dia da 

vigência do contrato, mesmo que o cumprimento desses prazos ultrapasse esta data, limitado a 30 (trinta) 

dias a contar do encerramento do respectivo termo; 

3.1.16. Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto do contrato, salvo nas 

hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93; 

 

3.1.17. No ato da assinatura do Contrato, declarar que seus advogados, sócios ou contratados, não 

atuarão em qualquer causa em desfavor da Câmara durante a vigência do contrato, estendendo-se  tal 

proibição por 06 (seis) meses  após o  término  de  vigência  do instrumento contratual, sob  pena  de 

multa de 10% (dez por cento) do valor anual pago à contratada e ajuizamento de ação competente para 

pleitear eventuais prejuízos sofridos pela Câmara; 

3.1.18. Possuir, quando da contratação, os recursos administrativos físicos e humanos mínimos, 

indispensáveis para a prestação dos serviços; 

3.1.19. Disponibilidade, por sua conta e risco, de software destinado a Contabilidade Pública; 
 

3.1.20. Disponibilidade de 01 (um) profissional de nível superior (3º grau completo) para dar 

expediente diário na sede administrativa da Câmara, em tempo integral, no horário de funcionamento 

da Câmara; 

3.1.21. Cumprir as determinações do Edital e seus Anexos. 
 

4. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS 
 

4.1. Os serviços deverão ser prestados na sede administrativa da Câmara. 
 

4.2. Todos os eventuais custos com passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, 

seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços correrão a expensas da contratada, salvo 

a necessidade de excepcional deslocamento para fora do Estado de Alagoas, quando então, a Câmara 

poderá promover o meio de locomoção adequado, sem responsabilidade acidentária. 

5. DA VISTORIA 
 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria na 

sede administrativa da Câmara, objetivando tomar conhecimento do volume dos serviços a ser 
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demandado na contratação, bem como das condições de execução dos serviços, não se admitindo, 

posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento destas. Tal vistoria deverá ser acompanhada por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 14 horas, devendo o seu 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (82) 3522-1672/ 99956-4413. 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo- se até 

o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

 

5.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 

6. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 

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

início da execução contratual a competência aproximadamente em março de 2020. 

6.2. O Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses. 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. 

6.3. A contratação será regida pela Lei nº 8.666/93, fundamentada no art. 22, § 2º, 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 da Câmara, inclusive para cumprimento dos  atos, satisfação de débitos judiciais 

e ressarcimentos advindos do contrato. 

 

7. PERIODICIDADE DAS VISITAS À SEDE DA CÂMARA  
 

7.1. As visitas do responsável pela empresa Contratada deverão ocorrer, pelo menos, 02 (duas) vezes 

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 e dos processos administrativos no endereço da Câmara. 

8. DO JULGAMENTO 
 

8.1. O julgamento será realizado em conformidade com as disposições do Edital, levando-se em  conta 

o interesse da Administração, de acordo com os seguintes critérios: 

8.2. Atribuição de pontuação de qualificação – Técnica e Preço: 
 

8.2.1. O VENCEDOR será o de maior pontuação oriunda da soma dos valores  absolutos  de indicador 

técnico e de preço, conforme abaixo: 

VENCEDOR = A + B 
 

Indicador técnico = 

A Indicador preço = 

B 

8.3. Forma de definição de indicador técnico: 
 

8.3.1. Indicador de Titulação (qualificação e capacidade técnica operacional junto a ente público). 

A documentação apresentada para fins de obtenção da pontuação deverá se  referir aos sócios da 

licitante, ou, então, aos profissionais por ela contratados que efetivamente serão designados para 
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atendimento do objeto licitado, ressalvando as especificações do próprio edital, devendo ser 

comprovado o vínculo entre os profissionais e a licitante. 

 

REQUISITOS PONTUAÇÃO 

CORPO CONTÁBIL 1 – NÍVEL SUPERIOR (Nº DE BACHARÉIS EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS). A comprovação será feita através de certificados de 
conclusão de curso superior ou documentos equivalentes, emitidos por entidade de 
ensino superior nos termos do Ministério da Educação, podendo ser apresentados por 
sócios e/ou profissionais contratados (desde que comprovado o vínculo com a empresa 
licitante). Cada certificado valerá 20 (vinte) pontos até o máximo de 60 (sessenta) 
pontos (limitado a 03 certificados). 

 

 
 

Total 60 

CORPO CONTÁBIL 2 – NÍVEL TÉCNICO (Nº DE TÉCNICOS EM 
CONTABILIDADE). A comprovação será feita através de certificados de conclusão 
de curso técnico ou documentos equivalentes, emitidos por entidade de ensino nos 
termos do Ministério da Educação, podendo ser apresentados por sócios e/ou 
profissionais contratados (desde que comprovado o vínculo com a empresa licitante). 
Cada certificado valerá 15 (quinze) pontos até o máximo de 30 (trinta) pontos 
(limitado a 02 certificados). 

 

 
Total 30 

CORPO TÉCNICO – NÍVEL SUPERIOR COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (Nº DE ESPECIALISTAS).  A comprovação será 
feita através de certificados de conclusão de curso de pós-graduação ou documentos 
equivalentes, emitidos por entidade de ensino nos termos do Ministério da Educação, 
podendo ser apresentados por sócios e/ou profissionais contratados (desde que 
comprovado  o   vínculo  com  a  empresa  licitante).  Cada certificado valerá  20  
(vinte) 

 

 

 
Total 60 

CAPACIDADE TÉCNICA (Nº DE ATESTADOS). A comprovação será feita 

mediante a apresentação original ou cópia autenticada de declarações ou certidões 

expedidas por instituições da Administração Pública, obrigatoriamente em nome da 

empresa licitante, que demonstrem o exercício da empresa licitante na área de 

contabilidade no setor  público da Administração direta e/ou indireta. Cada atestado 

valerá 10 (dez) pontos até o máximo de 50 (cinquenta) pontos (limitado a 05 

atestados). Os atestados de capacidade 

 

 
Total 50 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 

 

200 

 

8.4. Indicador preço = posição da classificação quanto ao menor preço ofertado: 
 

Posicionamento da classificação Pontuação atribuída 

1º colocado 50 

2º colocado 45 

3º colocado 40 

4º colocado 35 

5º colocado 30 

6º colocado 0 
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ANEXO II 
 

REQUISITOS DE PONTUAÇÃO 

 

1. O Envelope “B” deverá conter os documentos comprobatórios das propostas técnicas  dos licitantes, as quais 

serão classificadas em ordem decrescente, levando-se em consideração a soma dos pontos obtidos com  o 

preenchimento dos seguintes critérios: 

1.1. Apresentação de Títulos: 
 

1.1.1. Consideram-se títulos, para efeito deste Edital, curso(s) de bacharelado, Pós Graduação e curso(s) 

técnico(s) concluído(s), por  sócios  e/ou  profissionais  contratados  (desde  que comprovado o vínculo  com a 

empresa licitante) 

1.1.1.1. A comprovação será feita mediante a apresentação de certificados de conclusão de cursos superior e 

técnico, ou documentos equivalentes, emitidos por entidade de ensino superior nos termos do Ministério da 

Educação. 

1.1.2. A pontuação parcial deste critério será apurada pela soma do número de cursos (especialização), 

devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, concluídos por cada sócio, advogado associado ou 

contratado. O profissional que apresentar mais de um título considerar-se-á apenas a sua maior pontuação, 

excluindo-se as demais. 

1.2. Atestados de Capacidade Técnica: 
 

1.2.1. A experiência profissional na área de consultoria e assessoria técnica para desenvolver atividades com 

vistas à orientação dos servidores nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial até a 

data da publicação do edital obedecerá ao seguinte: 

a) Comprovação mediante apresentação de original ou cópia autenticada de declarações ou certidões expedidas 

por instituições públicas em nome da licitante, que demonstre  o  seu exercício na área do objeto licitado, sendo 

apenas contabilizado para o mesmo ente público da Administração Direta e Indireta  uma única vez, limitando-

se para fins de pontuação 05 (cinco) atestados; 

 

b) Só serão pontuados um atestado de aptidão técnica por órgão da  Administração Pública Direta e Indireta, ou 

seja, se o licitante apresentar mais de um atestado expedido pelo mesmo ente público, só será computado para 

fins de pontuação apenas um. 

1.3. Integrantes da Equipe Técnica: 
 

1.3.1. Os integrantes da equipe técnica da licitante, para fins de pontuação, será feita mediante a apresentação 

do contrato social para fins de confirmação dos sócios, do(s)  contrato(s)  firmado(s) com profissionais através 

de instrumento particular ou por meio de copia autenticada da CTPS ou GFIP que conste o nome do profissional 

da empresa licitante. à licitante. 
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2. O julgamento dos critérios de pontuação será realizado mediante a conferência da documentação 

apresentada, sendo concedidos os pontos estabelecidos na forma deste anexo. Todos os documentos necessários 

à comprovação da pontuação técnica poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Será admitida a validação das 

cópias simples com autenticação dos documentos pela própria  Comissão  Permanente de Licitação. 

3. Será atribuída a nota zero aos critérios de pontuação não comprovados. 
 

4. A ausência de comprovação de algum critério não implica na desclassificação do licitante. 
 

5. Serão desclassificadas as propostas técnicas com pontuação inferior a 80 (oitenta) pontos. 
 

6. A pontuação máxima considerada para cada licitante será de 160 (cento e sessenta) pontos. 
 

7. A Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas válidas, consoante a  ordem decrescente  de 

pontos obtidos por cada Licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 LEI nº 9.854/99 (colocar em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

 
...............................   (identificação  da   licitante)   com  sede   na .............................................. , 

(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº........................, vem através de seu representante legal abaixo assinado, 

em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da  lei,  que cumpre 

integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso 

XXXIII, a saber: “(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de  dezoito anos e qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de 

habilitação na Tomada de Preços de nº 001/2020 da Câmara Municipal de Arapiraca/AL. 

 

 

Local e data 

 

 

(assinatura) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

ANEXO IV 
 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº XXX/2020 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA 

DESENVOLVER ATIVIDADES COM VISTAS À 

ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS TÉCNICO- 

CONTÁBIL,  FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E 

PATRIMONIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, E A EMPRESA 

XXXXXXXXXX. 

 

 

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de dois mil e XXXX, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX, representada pelo Presidente, o Sr. XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXX – SSP/XX, 

inscrito no CPF sob nº. XXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, no uso de suas atribuições 

legais, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 

sob o nº XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, na Câmara de XXXXXX, denominada 

CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).   XXXXXX, portador(a)  da Cédula de Identidade nº 

XXXX e CPF nº XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo e o resultado final da Tomada de Preços n°  

XX/2020, com  fundamento na  Lei  nº 8.666,  de  1993,  e  demais  legislações  correlatas,  resolvem  celebrar  o   

presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados de CONSULTORIA  E  

ASSESSORIA TÉCNICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM VISTAS À ORIENTAÇÃO 

DOS SERVIDORES NAS ÁREAS TÉCNICO-CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 

PATRIMONIAL E PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de 

Arapiraca/AL, conforme especificações constantes no Projeto Básico e no Edital e seus Anexos, de acordo 

com o valor ofertado pela Contratada, constante em Anexo deste instrumento. 

1.1.1. Integram  o  presente  contrato,  independentemente  de  transcrição,  o   Edital   da Tomada de Preços n° 

XX/2020, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1. Os serviços contratados através  do  presente  instrumento  serão  executados  de  forma indireta,  no regime 

de empreitada por preço global, nos termos do art. 10, II, a, da Lei n° 8.666/93. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 

3.1.1. Atender as solicitações da Câmara e prestar os serviços especificados nos prazos legais; 
 

3.1.2. Cumprir rigorosamente os termos de sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos,  quer 

seja nos preços, quer seja nas demais condições e disposições estabelecidas em sua proposta; 

3.1.3. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto, mesmo 

que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus 

adicionais para a Câmara, desde que de responsabilidade da contratada; 

3.1.4. Manter sigilo sobre quaisquer informações relacionadas às atividades profissionais da outra parte, das quais 

tenha tomado conhecimento durante a execução do contrato, comprometendo-se a não revelá-las a terceiros. 

3.1.5. Possibilitar a Câmara a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não diminui ou substitui a 

responsabilidade daquela decorrente das obrigações assumidas; 

3.1.6. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação; 

3.1.7. Executar dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do objeto do contrato; 

3.1.8. Responder, em relação aos seus empregados e contratados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, 

tais como: salários, seguros de  acidentes, tributos, indenizações, vales-alimentação, vales-transportes e outras 

que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, além das  obrigações  fiscais, comerciais, civis, 

trabalhistas e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às normas de segurança no trabalho, prevista na 

legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta 

licitação; 

3.1.9. Manter os seus empregados e contratados, sujeitos as condições do ajuste; 
 

3.1.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus 

empregados e/ou contratados quando relacionados com a execução dos serviços; 

3.1.11. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou atos  que  ocasionem  danos,  seja  por culpa 

sua ou de quaisquer dos seus empregados ou representantes, obrigando-se, igualmente, pelas responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais promovidas por terceiros, que lhes  venham  a  ser  exigidas por força de Lei, 

ligadas ao cumprimento do Contrato; 

3.1.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 

e contratados, acidentados ou acometidos de mal súbito; 

3.1.13. 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; 

3.1.14. Possuir, durante toda a vigência do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantão, através 

de telefonia fixa ou móvel, para atendimento da Câmara em caso de urgência, quando necessário, exceto em finais 

de semana e feriados; 

3.1.15. Responsabilizar-se pelos prazos decorrentes das publicações  ocorridas  até  o  último dia da vigência do 
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contrato, mesmo que o cumprimento desses prazos ultrapasse esta data, limitado a 30 (trinta) dias a contar do 

encerramento do respectivo termo; 

3.1.16. Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto do contrato, salvo nas hipóteses 

previstas na Lei nº 8.666/93; 

3.1.17. No ato  da  assinatura  do  Contrato,  declarar  que  seus  advogados,  sócios  ou contratados, não atuarão 

em qualquer causa em desfavor da Câmara durante a vigência do contrato, estendendo-se tal proibição por 06 

(seis) meses após o término de vigência do instrumento contratual, sob pena  de  multa  de 10% (dez por cento) 

do valor anual pago à contratada e ajuizamento de ação competente  para  pleitear eventuais prejuízos sofridos 

pela Câmara; 

3.1.18. Possuir, quando da contratação, os recursos administrativos físicos e  humanos  mínimos, indispensáveis 

para a prestação dos serviços; 

3.1.19. Cumprir as determinações do Edital e seus Anexos. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
 

4.1. Consultoria e assessoria técnica para desenvolver atividades com vistas à orientação dos servidores nas áreas 

técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e para locação de licenças de sistema informatizado para 

administração pública, compreendendo os itens abaixo relacionados: 

4.1.1. Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante normas do Conselho Federal de Contabilidade; 
 

4.1.2. Registrar a execução orçamentária, por meio de emissão, liquidação e pagamento de empenhos de despesa, 

bem como emitir razão de empenhos; 

4.1.3. Elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como plano de contas; 
 

4.1.4. Elaboração de balanços e balancetes para atendimento de exigências legais e requisitos gerenciais; 

4.1.5. Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas; 
 

4.1.6. Geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e Resumo de Execução 

Orçamentária, consoante regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional. 

4.1.7. Orientação dos servidores dos Departamentos de Contabilidade e Finanças para processamento da 

contabilidade, execução do orçamento, trabalhos de tesouraria, compreendendo as fases da despesa pública de: 

empenhamento, liquidação, pagamento, incorporação patrimonial, processamento do movimento bancário, 

emissão de cheques e outros. 

4.1.8. Acompanhar os serviços contábeis da Câmara de Arapiraca, com o novo padrão de qualidade, 

permanecendo o acompanhamento por parte da Empresa Contratada para dar orientação técnica, por meio de: 

4.1.9. Visitas técnicas regulares, seguindo a programação definida em Contrato; 
 

4.1.10. Atendimentos e visitas emergenciais à Câmara de Arapiraca e Órgãos vinculados, sempre que for 

necessário; 

4.1.11. Atendimento de servidores da Câmara de Arapiraca na sede da Empresa Contratada, para orientações 

técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, orientações e consultoria; 
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4.1.12. Resposta de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de comunicação disponíveis, como: 

email, telefone, fax e “on-line”. 

4.2 DETALHAMENTO ESPECÍFICO 
 

4.2.1. Realizar orientação de servidores para implantação de dados nos Sistemas de Auditoria sistematizada do 

Tribunal de Contas do Estado, para transmissão de dados ao TCE nas datas exigidas através do SICAP – Sistema 

Integrado de Controle de Auditoria Pública; 

4.2.2. Prestar assessoria aos funcionários da Câmara de Arapiraca para elaboração dos demonstrativos exigidos 

pelos Órgãos de controle, nas áreas de competência contábil; 

4.2.3. Prestar orientações específicas para elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial da Contabilidade, bem como organização da documentação bancária, decretos e demais 

demonstrativos que comprovam a exatidão do fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração das 

demonstrações e dos relatórios fiscais e encaminhamento on-line do SICAP; 

4.2.4. Prestar orientação técnica para os gestores e servidores da Câmara de Arapiraca oferecendo informações 

destinadas ao processo de revisão do Plano Plurianual vigente, para a execução orçamentária do exercício 

seguinte; 

4.2.5. Orientação para recolhimento de contribuições previdenciárias aos regimes de previdência (RGPS) e 

Regime Próprio de Previdência; 

4.2.6. Orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores; 

4.2.7. Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da arrecadação de receitas e 

realização de despesas, consoante legislação vigente; 

4.2.8. Acompanhamento durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, 

para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno da Câmara de Arapiraca para atendimento 

adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

4.2.9. Orientação na preparação da documentação que integra a prestação de contas anual da Câmara de 

Arapiraca, consoante legislação específica e instruída com relatórios de gestão e outros instrumentos necessários, 

consoante Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; 

4.2.10. Orientação para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e administrativas, 

quando necessário; 

42.11. Orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos adicionais, de acordo com a 

legislação aplicável; 

4.2.12. Fornecimento de software de Contabilidade Pública para a Câmara de Arapiraca e Órgãos vinculados; 

4.2.13. Treinamento do funcionamento do software de Contabilidade Pública para a Câmara de Arapiraca e 

Órgãos vinculados; 

4.2.14. Disponibilidade semanal de Técnicos Contábil e Contadores para Câmara e Órgão vinculados; 
 

4.2.15 Locação de licenças de sistema informatizado para administração pública, com suporte técnico e 

manutenção, incluindo a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e o treinamento, 
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para atender às necessidades de serviços e modernização da administração pública. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

5.1.1. Prestar as informações e os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela  contratada  e entregar, 

quando da contratação, cópia do Regimento Interno e dos normativos regulamentares da Câmara, mantendo a sua 

atualização; 

5.1.2. Pagar a importância correspondente à prestação dos serviços no prazo previsto no contrato; 
 

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a contratada entregar que estejam fora das especificações do 

contrato ou do edital e seus anexos; 

5.1.4. Diligenciar, na pessoa do representante designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 

quanto ao cumprimento das exigências editalícias e das condições e cláusulas contratuais. 

6. CLÁUSULA SÉXTA – DO VALOR DO CONTRATO 
  

6.1. O valor global do contrato é de R$ XXXX  (XXXXXXXXXXXX), divididos em 12  (doze) parcelas mensais 

e iguais.  

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas decorrentes  da execução 

contratual, inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto contratado. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 

7.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses,  a  partir  da  data  da  sua assinatura,  podendo, 

por interesse da Administração, ser prorrogado por  períodos sucessivos, limitado  a  sua  duração  a 60 (sessenta) 

meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

7.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 

contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da 

contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

7.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 
 

7.3.1. A  Contratada   esteja   suspensa   de   licitar   e    impedida   de    contratar   com   a Administração,    nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

7.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não 

renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação; 
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7.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 

8.1. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da  Nota 

Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

8.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 

8.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta  aos  sítios  oficiais,  para  verificar  a manutenção das 

condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, 

na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para  pagamento. 

8.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

8.8. Nos casos de eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, o valor  devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias   de atraso, 

apurados desde a data limite prevista para o pagamento até  a  data  do  efetivo  pagamento,  à  taxa  de 6% (seis 

por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 

9.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo  de vigência igual  ou 



Câmara Municipal de Arapiraca 
Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 

superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, mediante a aplicação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

9.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado: 
 

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital; 
 

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último 

reajuste ocorrido ou precluso. 

9.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se  na  data  da  prorrogação  contratual  subsequente 

à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano, ou na data do encerramento da 

vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

9.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, correrá a 

preclusão do direito ao reajuste. 

9.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só  poderá  ser  pleiteado  após  o  decurso 

de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital. 

9.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste 

adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que resguarde o 

direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão. 

9.4. Os  novos  valores   contratuais  decorrentes  do   reajuste  terão   suas   vigências  iniciadas observando-se o 

seguinte: 

a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano; 
 

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão 

dos próximos reajustes futuros; 

9.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no  prazo  máximo de  30  (trinta) dias, contados a  partir 

da data da solicitação da Contratada. 

9.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação 

contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato. 

 

10. CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1. As despesas decorrentes   da presente contratação   correrão à conta de recursos específicos 

consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Funcional Programática: ########################## 

Elemento de Despesa: ########################## 

 

Funcional Programática: ########################## 

Elemento de Despesa: ########################## 

 

10.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo 

ou apostilamento. 
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11. CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, e serão exercidos pelo servidor XXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXX, designado gestor, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.1.1. O representante  da  CONTRATANTE  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

11.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

no Termo de Referência e especificações do objeto contratual. 

11.3. O representante da Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências relacionadas  com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas  contratuais  e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo 

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas,  previstas 

no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12. CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da 

contratação. 

12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento). 

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
 

13.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 

13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
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13.1.4. Cometer fraude fiscal; 
 

13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato. 
 

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas  que  não  acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

b. Multa: 
 

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e  três  por  cento)  por  dia  de  atraso injustificado sobre o valor 

da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de até 10% (dez por  cento) sobre o  valor total  do  contrato, no caso de inexecução total  ou 

parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 

penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a Câmara  Municipal  de Arapiraca/AL, pelo prazo  

de até dois anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos; 
 

e. 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, que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a Administração pelos 

prejuízos causados; 

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

13.3. Também  ficam  sujeitas  às   penalidades  de   suspensão  de   licitar   e   impedimento  de contratar  com o 

órgão licitante e de declaração de inidoneidade,  previstas  no  subitem  anterior, as  empresas ou  profissionais 

que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal  no recolhimento 

de tributos; 

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

13.4. A  aplicação   de   qualquer   das   penalidades   previstas   realizar-se-á   em   processo administrativo  que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a  gravidade  da  conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos  causados à  Contratante serão  deduzidos dos  valores  a serem pagos, ou 
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recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993: 
 

14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 

14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
 

14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a  Administração  a  comprovar  a impossibilidade da  conclusão 

do serviços, nos prazos estipulados; 

14.1.4. o atraso injustificado no início do serviço; 
 

14.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 

14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA  com  outrem,  a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato; 

14.1.7. o  desatendimento  às  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para acompanhar e  fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º  do art. 67 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

14.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
 

14.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 
 

14.1.11. a  alteração   social   ou   a   modificação   da   finalidade   ou   da   estrutura   da CONTRATADA,  que 

prejudique a execução do Contrato; 

14.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e  exaradas  no processo 

administrativo a que se refere o Contrato; 

14.1.13. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 

14.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita  da  Administração,  por  prazo  superior  a  120  (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da  ordem interna, guerra, ou  ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,  independentemente do  pagamento obrigatório  de 

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, 

assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
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assumidas, até que seja normalizada a situação; 

14.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 

serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de  calamidade  pública,  grave  perturbação  da ordem 

interna ou guerra,  assegurada  à  CONTRATADA  o  direito  de  optar  pela  suspensão  de cumprimento de suas 

obrigações, até que seja normalizada a situação; 

14.1.16. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 

contratuais; 

14.1.17. a ocorrência de caso fortuito ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva da  execução 

do Contrato; 

14.1.18. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

14.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas cláusulas 

14.1.1 a 14.1.12, 14.1.17 e 14.1.18; 

14.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

14.3.3. judicial, nos termos da legislação. 
 

14.4. A rescisão administrativa ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada da 

autoridade competente. 

14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 14.1.12 a 14.1.17, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver  sofrido, tendo ainda 

direito a: 

14.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
 

14.6. A rescisão por descumprimento das  cláusulas  contratuais  acarretará  a  execução  da  garantia contratual, 

para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela  devidos, bem como a 

retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das 

sanções previstas neste instrumento. 

14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
 

14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

14.7.3. Indenizações e multas. 
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15. CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS 
 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 8.078, de 1990  - Código 

de Defesa do Consumidor, e na Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO 
 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa  Oficial, 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 
 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Arapiraca, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro,  por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

 

 
 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido  e  achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

 

Câmara de Arapiraca/AL, XX de ___________20XX. 
 

 

 

      Câmara Municipal de Arapiraca XXXXXXXXXXXXXXXXX 

              Jário Marques de Barros      XXXXXXXXXXXXXX 

                         Presidente                                                                       XXXXXXXXXXXX 

                                                     CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA  

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
GESTOR DO CONTRATO 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

1) _________________________________ 2) _________________________________ 

            CPF: CPF 
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ANEXO DO CONTRATO Nº 001/2020 
 

 

 

 

 

 

 

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Câmara Municipal de Arapiraca/AL e 

a empresa XXXXXXXXXX, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na proposta anexada, 

em face da realização da Tomada de Preços nº 001/2020. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

ANEXO V 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

(colocar em papel timbrado da licitante) 

 

 

Razão Social:   CNPJ: ______________________ . 
 

 
 

REF. Tomada de Preços nº 001/2020 
 

OBJETO: Serviços de Consultoria e Assessoria técnica para desenvolver atividades com vistas à 

orientação dos servidores nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. 

 

 
À Comissão Permanente de Licitação 

 

Encaminhamos à Vossa Senhoria nossa proposta técnica relativa à execução  dos serviços 

objeto desta licitação, conforme segue adiante: 

 

Relação dos bacharéis em ciências contábeis envolvidos na prestação dos serviços: 
 

1. Nome: CRC: 
 

2. Nome: CRC: 
 

3. Nome: CRC: 

 

Relação dos técnicos em contabilidade envolvidos na prestação dos serviços: 
 

1. Nome: CRC: 
 

2. Nome: CRC: 
 

Relação das Especialização em Gestão pública municipal envolvidos na prestação dos serviços: 

 

 
1. Nome: CPF: 

 

2. Nome: CPF: 
 

                           2. Nome: CPF: 
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Relação dos atestados de capacidade técnica apresentados: 
 

1. Emitente: CNPJ: 
 

2. Emitente: CNPJ: 
 

3. Emitente: CNPJ: 
 

4. Emitente: CNPJ: 
 

5. Emitente: CNPJ: 

 

QUADRO RESUMO 

 

REQUISITOS PONTUAÇÃO 

CORPO CONTÁBIL 1 – NÍVEL SUPERIOR - (Nº DE BACHARÉIS EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) 
 

 

CORPO CONTÁBIL 2 – NÍVEL TÉCNICO - (Nº DE TÉCNICOS EM 
CONTABILIDADE) 
 

 

CORPO TÉCNICO – NÍVEL SUPERIOR COM ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL - (Nº DE ESPECIALISTAS) 

 

 

CAPACIDADE TÉCNICA - (Nº DE ATESTADOS) – limitado a 05 atestados. 
 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 200 

 

 

 
 

________________________/___,______de ______________de 20XX. 

 

 

 

Assinatura 


