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PROCESSO LICITATÓRIO CRESS/16ª REGIÃO  

 

CONVITE Nº 01/2017 

 

        

1. DO PREÂMBULO  

1.1 ÓRGÃO LICITADOR: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/CRESS/16ª REGIÃO. 

1.1.1. O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 16ª Região/Alagoas, inscrito no CNPJ sob nº 

00226552/0001-12, com Sede na Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro, Maceió/AL, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria CRESS 16ª Região Nº 005/2017, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará licitação em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e as 

alterações posteriores, na modalidade CONVITE, destinada a contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação de serviços continuados de Assessoria Contábil (Contabilidade Pública Federal) para o 

Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/Alagoas. O presente certame licitatório será regido pelas 

disposições especificadas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. TIPO: Menor Preço. 

1.3. INFORMAÇÕES: Sede do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/Alagoas, localizada na 

Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro, Maceió/AL, de segunda-feira a quinta-feira, no horário de 13h (treze) 

às 17h (dezessete) horas e às sextas-feiras, no horário de 09h (nove) às 13h (treze), no site: 

www.cress16.org.br ou pelo Telefone: (82)3336-8709, exceto no dia 20  (vinte) de novembro de 2017,  em 

razão de não haver expediente por se tratar de feriado. 

  

1.3. INTEGRAM ESTE CONVITE: 

I - Minuta do Contrato (Anexo I); 

II - Modelo de Declaração de Idoneidade (Anexo II); 

III- Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho (Anexo III); 

IV- Modelo de Carta de Apresentação da Proposta (Anexo IV). 

V- Modelo de Carta de Credenciamento (Anexo V). 

VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (Anexo VI); 

VII - Termo de Referência (Anexo VII) 

 

2  DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 

continuados de Assessoria Contábil (Contabilidade Pública Federal) alcançando as áreas contábil, financeira, 

fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial ao Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/Alagoas, a 

ser realizada em conformidade com as disposições previstas na Lei 8.666/93, com as alterações posteriores, 

obedecendo às determinações estabelecidas neste Edital e seus anexos, demais normas legais e 

regulamentares pertinentes, mediante o cumprimento das seguintes atribuições: 
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2.1.1. Emitir Pareceres de Natureza Contábil e Financeira:  

a) Emitir parecer sobre a situação contábil, orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 16ª 

Região;  

2.1.2. Acompanhar a situação financeira do CRESS16ª Região:  

a) Elaborar os balancetes mensais - balanços financeiro e patrimonial, da demonstração das variações 

patrimoniais, do comparativo da receita orçada com a arrecadada e do comparativo da despesa orçada 

com a realizada e emitir Parecer Técnico sobre eles, em conformidade com as normas fixadas pelo TCU 

e pelo CFESS: 

a) Informar o valor e percentual arrecadado no mês ou até o mês em relação à Proposta Orçamentária do 

CRESS16ª Região:  

b) Informar o valor gasto e percentual no mês ou até o mês em relação à proposta orçamentária do 

CRESS16ª Região:  
c) Informar a disponibilidade financeira do mês;  

d) Informar se o resultado do período é um superávit ou um déficit orçamentário/financeiro;  

e) Informar onde o Conselho está arrecadando mais ou gastando mais;  

f) Alertar o Regional de possíveis dificuldades financeiras, tendo em vista o valor gasto até aquela data;  

g) Informar se a arrecadação está dentro do previsto;  

h) Propor reformulações orçamentárias quando a arrecadação já atingiu o valor previsto ou mesmo 

quando da realização de despesas além do previsto; 

i) Apresentar demonstrativo mensal da receita arrecadada, com a identificação dos valores da cota-parte 

devida ao Conselho Federal de Serviço Social;  

b) Informar a dotação orçamentária e disponibilidade financeira anteriormente à realização das despesas. 

2.1.3. Elaborar a proposta orçamentária do CRESS 16ª Região, com base no planejamento/metas previstas 

pelo Regional; 

2.1.4. Elaborar e emitir relatório sobre todas as reformulações orçamentárias do CRESS 16ª Região; 

2.1.5. Executar atividades relativas a rotinas trabalhistas: 

a) Conferir e efetuar todos os serviços de rotinas trabalhistas; 

b) Proceder às anotações no Livro de Registro de Empregados e nas Carteiras de Trabalho de todos os 

funcionários, bem como a atualização dos mesmos; 

c) Executar a folha de pagamento mensal dos funcionários, com emissão de contracheques, 

acompanhando e executando os reajustes salariais, férias, adicionais, 13º salário, descontos, e demais 

rubricas devidas aos funcionários do Contratante; 

d) Elaboração de folha de pagamento de férias (emissão de avisos e recibos) e décimos terceiros 

salários, rescisões contratuais e encargos sociais, com a emissão das respectivas guias de 

recolhimento impostos devidos e toda documentação correspondente;  

e) Acompanhar o Quadro de férias dos trabalhadores e estagiários do CRESS, sinalizando os 

vencimentos e emitindo toda a documentação necessária; 

f) Elaborar mensalmente as provisões de férias, INSS s/ férias, FGTS s/ férias, PIS s/ férias, 13º salário, 

INSS s/ 13º salário, FGTS s/ 13º salário e PIS s/ 13º salário;  

g) Executar a rotina prevista em lei para a admissão de funcionários; 

h) Executar o cálculo e emissão das guias de recolhimento de todos os encargos sociais e tributos afins, 

tais como contribuição previdenciária - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 

Imposto de Renda, dentro do prazo de vencimento; 

i) Elaboração dos procedimentos legais junto ao INSS para situações de licença maternidade, salário 

maternidade, auxilio doença, aposentadorias, CAT, entre outros; 
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j) Emissão dos recibos dos prestadores de serviço autônomo-RPA, com o preenchimento das Guias de 

ISS, IRRF, desses autônomos quando houver;  

k)  Cálculo e emissão de documentação relativa ao PIS/PASEP; 

l) Rotina de rescisões de contratos de trabalhos dos funcionários do CRESS16ª Região, incluindo  

homologações junto aos órgãos competentes se for necessário, Seguro desemprego, emissão de 

Termo de Rescisão e demais documentos pertinentes; 

m) Controle da aplicação dos dispositivos e preceitos da CLT, legislação previdenciária, do Programa de 

Integração Social - PIS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e quaisquer outros 

aplicáveis às relações de emprego mantidas com o Contratante. 

n) Realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, demandas judiciais, 

entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através de planilhas, gráficos, relatórios, 

etc. 

o) Enviar, mensalmente, as informações e arquivos necessários ao SEFIP (Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); 

p) Controlar e calcular os valores a pagar relativos à Contribuição Sindical dos empregados do 

Contratante; 

 

2.1.6. Elaborar a Prestação de Contas Anual do CRESS16ª Região, incluindo as seguintes peças:  

a) Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada; 

b) Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada pela Assessoria Contábil; 

c) Balanço Financeiro; 

d) Balanço Patrimonial; 

e) Demonstração das Variações Patrimoniais; 

f) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários; 

g) Relatório da Assessoria Contábil do Regional; 

h) Justificativa de déficit se houver; 

i) Justificativa de valores inscritos em devedores de Entidades e Diversos Responsáveis; 

j) Preparar Relatório Analítico dos Bens Móveis; 

l) Conferir os Relatórios de Gestão do CRESS 16ª Região, em conformidade com as normas fixadas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Serviço Social; 

m) Elaborar e emitir relatório sintético sobre a prestação de contas anual do CRESS 16ª Região, em 

conformidade com as normas fixadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS). 

 

2.1.7. Cumprir os prazos para a entrega dos balancetes, proposta orçamentária, reformulações orçamentárias, 

despesas mensais, pagamentos de tributos e encargos sociais e prestação de contas do CRESS16ª Região: 

a) Balancetes Mensais: até o décimo dia útil de cada mês subsequente; 

b) Proposta orçamentária: até o dia 30 de outubro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo 

CRESS Alagoas;  

c) Reformulação Orçamentária: nos prazos solicitados pelo CRESS 16ª Região, sendo que a última 

reformulação ocorrerá até 30 de outubro de cada exercício;  

d) Prestação de Contas: até o dia 20 de fevereiro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo 

CRESS 16ª Região; 

e) Folha de pagamento: até cinco dias antes da data de pagamento dos funcionários; 

f) Encargos sociais/tributos: até cinco dias úteis antes das datas de vencimentos; 
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2.1.8.  Assessorar ao CRESS16ª Região: 

a) Esclarecer dúvidas sobre os Balancetes Mensais, Proposta Orçamentária, Reformulação 

Orçamentária, Relatório Anual de Gestão/TCU e Prestação de Contas; 

b) Esclarecimentos que se fizerem necessários acerca da parte financeira, orçamentária, fiscal, contábil e 

patrimonial; 

c) Participação em reuniões mensais do Conselho Fiscal do CRESS 16ª Região; 

f) Participação em reuniões de diretoria/conselho pleno/comissões/assembleia quando devidamente 

convocado/a pelo CRESS16ª Região; 

g) Assessorar a Comissão de Licitação, quando solicitado, emitindo parecer de cálculos relativos a 

balanço patrimonial e planilhas de preços de empresas participantes em licitações do CRESS-AL; 

h) Emissão de parecer técnico informando sobre dotação orçamentária e disponibilidade financeira nos 

processos licitatórios; 

i) Emissão de parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, reequilíbrio 

econômico-financeiro de contratos firmados entre o CRESS 16ª Região e terceiros, principalmente em 

relação às contratações de serviços de mão de obra terceirizada analisando e julgando as Planilhas de 

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

contábil apresentada. Tal parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado 

do recebimento do processo; 

j) Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes às áreas contábeis e 

financeiras; 

l) Suporte para atualização do Portal da Transparência do CRESS 16ª Região com envios mensais de 

planilhas, informes relativos a balancetes, balanço orçamentário, balanço patrimonial, comparativo da 

receita e despesa, dentre outras correlatas; 

m) Assessoramento à diretoria do CRESS 16ª Região na elaboração dos relatórios de prestação de 

contas, Relatório de Gestão anual a ser apresentado ao CFESS e TCU; 

2.1.9 - Efetuar os registros contábeis do CRESS16ª Região: 

a) Emissão de relatórios mensais e anual (Balanços, Balancetes, Variações Patrimoniais, Comparativo 

da Receita Orçada versus Arrecadada, Comparativo da Despesa autorizada versus realizada, Relatório 

de Repasse para o Conselho Federal de Serviço Social); 

b) Cálculo e emissão das guias de todos os tributos e retenções federais, estaduais e municipais, tais 

como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,Programa de Integração Social - PIS, Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Imposto Sobre Serviço - ISS, Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, 

dentre outros sempre que exigidos pela legislação, dentro dos prazos legais; 

c) Comunicação aos órgãos públicos das alterações cadastrais do Conselho Contratante;  

d) Elaboração e apresentação, nos prazos legais, aos órgãos competentes de todas as Declarações 

exigidas pela legislação federal, estadual e municipal, tais como Declaração do Imposto de Renda 

Retido na Fonte – DIRF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON; CAGED (Cadastro Geral dos 

Empregados e Desempregados), DIPJ e RAIS, entre outras que sejam necessárias conforme previsão 

legal 

e) Expedição e regularização de certidões negativas do CRESS 16ª Região junto à Órgãos Públicos, 

tais como: Certidão Negativa relativa à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
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Certidão Negativa de Débitos, inclusive quanto à Dívida Ativa, expedida pela Secretaria de Estado, 

Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pela Previdência Social, Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, entre outras que se sejam necessárias; 

f) Atendimento e orientação acerca de exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização dos órgãos competentes;  

g) Controle e emissão de documentos relativos à Contribuição Sindical dos empregados do CRESS 16ª 

Região; 

h) Cumprimento e orientação das exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as 

autarquia federais. 

2.1.10. Realizar, mensalmente, a depreciação dos bens móveis do CRESS 16ª Região, conforme legislação 

vigente; 

2.1.11.  Realizar a conciliação bancária; 

2.1.12. Arquivamento de todos os documentos inerentes às rotinas financeiras e contábeis conforme as 

normas vigentes; 

2.1.13. Contato com a Agência Bancária indicada pelo CRESS 16ª Região para resolução de questões 

pertinentes a área contábil e outros assuntos de natureza correlata; 

2.1.14. Providenciar o certificado digital sempre que necessário; 

2.1.15. Acompanhamento da inadimplência, assessorando a Comissão de Combate à Inadimplência, sempre 

que solicitado; 

2.1.16. Contribuição para monitoria das rubricas orçamentárias com a finalidade de criar uma base de dados 

para tomada de decisão da diretoria; 

2.1.17. Providenciar as alterações dos nomes dos gestores nos órgãos competentes após mudança de gestão 

e/ou de endereço; 

2.1.18. Realizar, obrigatoriamente, a escrituração contábil do Contratante, a emissão de relatórios anual e 

mensal, assim como os demais procedimentos previstos neste Convite, por meio de software indicado e 

fornecido pelo Conselho Contratante (atualmente, o Siscont Net, da empresa Implanta informática LTDA), 

ou outro que vier a substituí-lo. Exceto para elaboração de folha de pagamento, que fica a cargo da 

contratada; 

2.1.19. Cumprir as exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as autarquias federais 

(órgãos de fiscalização do exercício profissional); 

2.1.20. Outras atribuições não citadas anteriormente que fazem parte da atividade contábil e financeira, 

inerentes à assessoria contábil. 

2.1.21. Para a boa execução dos serviços à contratada, por intermédio de um/a Contador/a, deverá 
comparecer pelo menos uma vez por semana a Sede do CRESS 16ª Região, com a finalidade de atualizar o 
sistema com informações contábeis, emissão de pareceres contábeis e efetivação de serviços contábeis 
previstos no contrato. Toda documentação contábil estará à disposição da contratada na sede do CRESS 
16ª Região, não podendo, em hipótese alguma, ser retirada das dependências do Conselho. 

 

3. DOS PRAZOS  
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3.1. Os convites serão entregues aos convidados até o dia 17 (dezessete) de novembro de 2017, pessoalmente 

ou por e-mail; bem como estarão disponíveis no site e na sede do CRESS/AL a partir de 17 (dezessete) de 

novembro de 2017, de segunda-feira a quinta-feira no horário de 13h (treze) às 17h (dezessete) horas e às 

sextas-feiras, no horário de 09h (nove) às 13h (treze); 

3.2. Demais interessados, não convidados, que desejarem participar do certame deverão demonstrar esse 

interesse até o dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2017 (segunda-feira), no horário de 13h (treze) às 17h 

(dezessete) horas. Sem prejuízo da data e hora final para apresentação dos envelopes de habilitação e de 

propostas, devendo entregar a documentação no prazo estabelecido no item 3.3. 

3.3. Recebimento das Propostas: Até às 13h (treze) horas do dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2017. 

Não se admitirá a remessa de propostas por qualquer outro meio que não seja a entrega dos envelopes na 

Sede do CRESS/AL.  

3.4. Local de Recebimento das propostas: Sede do Conselho Regional de Serviço Social/16º Região, 

localizada na Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro, Maceió/AL, de segunda-feira a quinta-feira no horário 

de 14h (quatorze) às 17h (dezessete) horas e às sextas-feiras, no horário de 09h (nove) às 13h (treze) horas, 

exceto no dia 20  (vinte) de novembro de 2017, em razão de não expediente por se tratar de feriado. 

3.5. Início da Abertura dos Envelopes: A abertura dos Envelopes de Habilitação (Envelope A) será 

efetuada no dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2017 (terça-feira), às 14h (quatorze) horas, no endereço 

supramencionado. 

3.6. O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecerem ao ato público através 

de cópia da Ata ou por meio de divulgação no site deste Órgão e da afixação desta em mural localizado na 

sede do CRESS/AL, no dia 28 (vinte e oito) de novembro de novembro de 2017, até às 17h (dezessete) 

horas, para os licitantes que não comparecerem ao ato. 

3.7. Caso haja a intenção de se recorrer da decisão de habilitação ou inabilitação, o prazo para recurso terá 

início no dia 29 (vinte e nove) de novembro  de 2017 (quarta-feira), devendo ser interposto até o dia 30 

(trinta) de novembro de 2017 (quinta-feira) às 17h (dezessete) horas), na Sede do CRESS/AL. 

3.8. Caso não sejam interpostos recursos da habilitação, os Envelopes B serão abertos no dia 01 (primeiro) 

de dezembro de 2017 (sexta-feira),  às 09h (nove) horas,  julgadas as propostas de preços, declarando-se a 

vencedora. 

3.9. Caso haja a manifestação do inconformismo com a decisão sobre as propostas (Envelope B) e a intenção 

de interposição de recurso sobre tal decisão, dar-se-á o prazo de 02 (dois) dias úteis para a sua interposição, 

o qual deverá ser interposto até o dia 05 (cinco) de dezembro de 2017 (terça-feira), às 17h (dezessete) horas. 

Não havendo recursos,  fica o julgamento final, desde já, marcado para o dia 06 (seis) de dezembro de 2017 

(quarta-feira), às 14h (quatorze) horas. 

3.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no§ 2º, do artigo 3º, da  

Lei n. 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, no dia 06 (seis) de dezembro de 2017 (quarta-feira),  às 

14h (quatorze) horas,  para o qual todos os licitantes ficam desde já  convocados, nos moldes previstos no 

art. 45, do citado diploma legal. 

3.11. Caso não ocorra a interposição de recursos, o resultado final será divulgado pela Comissão de 

Licitação no dia 06 (seis) de dezembro de 2017, até às 17h (dezessete) horas, no mural da Sede e/ou no site 

do CRESS/AL. 

3.12. Abertos, porém, os Envelopes “A”, decididas as habilitações e em não havendo manifestação 

apresentada pelas proponentes de recorrer, serão assinados termos ou declarada a desistência de recursos;  

sendo abertos os envelopes de propostas de preços (Envelope B) e declarada a vencedora já no dia 28 (vinte 

e oito) de novembro de 2017, às 16h (dezesseis) horas. Na ocasião, ocorrendo empate entre duas ou mais 
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propostas, realizar-se-á a classificação por sorteio realizado, também, no dia 28 (vinte e oito) de novembro 

de 2017, às 15:30h (quinze horas e trinta minutos). 

3.13.. Na hipótese prevista no item 3.12, caso haja a manifestação do inconformismo com a decisão sobre as 

propostas (Envelope B) e a intenção de interposição de recurso sobre tal decisão, dar-se-á o prazo de 02 

(dois) dias úteis para a sua interposição, encerrando o prazo no dia 30 (trinta) de novembro de  2017 (quinta-

feira) às 17h (dezessete) horas. 

3.14. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, deverão ser feitos questionamentos por escrito e 

entregues na sede do CRESS/AL. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇAO NA LICITAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação convidadas pelo CRESS 16ª Região e também aquelas que manifestarem seu interesse até 

24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para abertura dos envelopes, desde que entreguem seus 

envelopes até a data determinada para entrega dos mesmos e que preencherem as condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.2. A participação no certame implica na aceitação incondicional e irretratável de todos os itens 

consignados neste Edital, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das normas 

estabelecidas. 

4.3. É facultativa a presença dos licitantes às sessões de aberturas dos envelopes. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

a)  Com falência, recuperação judicial, concordata, judicialmente decretadas  ou em processo de 

recuperação extrajudicial;  

b)  Em dissolução ou em liquidação;  

c)  Que estejam impedidas ou suspensas do direito de licitar e contratar com a União; 

d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

e) Que estejam reunidas em consórcio, sejam coligadas ou subsidiárias entre si; 

f) Que apresentem em seus quadros, quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas 

no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, se desligados nos 12 (doze) meses anteriores à data designada 

para entrega dos envelopes; 

g) Cujos sócios ou integrantes participem, a qualquer título, simultaneamente, de outras organizações 

contábeis candidatas a este certame; 

h) Que com elas mantenham vínculo empregatício, de sociedade ou de qualquer natureza cônjuges e 

parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, funcionários e assessores do CRESS 16ª Região. 

4.5. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 

responsabilidades administrativas, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente; 

4.6. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta licitação; 

4.7. Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta licitação, mediante a 

apresentação de Procuração pública ou particular ou mediante Carta de Credenciamento, podendo usar o 

modelo indicado no Anexo V deste Edital, conferindo poderes ao Outorgado/Credenciado para atuar em 

todas as fases deste procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, renunciar ou 

desistir de recursos e para todos os demais atos que se fizerem necessários; 
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4.8. A Procuração ou Carta de Credenciamento integrará os autos do processo administrativo, poderá ser 

entregue dentro do Envelope “A” juntamente com os demais documentos exigidos para habilitação da 

empresa proponente ou apresentada no momento de realização dos atos. 

4.9. A licitante ou o seu representante, deverá, no local, datas e horários indicados no item 3 deste Edital, 

apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta 

Licitação, munido da sua carteira de identidade ou de outro documento equivalente e da Procuração ou Carta 

de Credenciamento, no caso de não haver sido apresentada no Envelope A. 

4.10. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a 

participação da licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer 

forma, durante a sessão, em nome da licitante. 

4.11. Os participantes desta licitação deverão ter o ramo de atividade em consonância com o objeto da 

proposta. 

4.12. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, sem a 

prévia e expressa anuência do CRESS 16ª Região. 

4.13. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa Licitante. 

4.14. A procuração, pública ou particular, deverá ostentar os poderes necessários para a prática de todos os 

atos inerentes ao certame. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPESDE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

DE PREÇOS  

5.1. O licitante deverá apresentar 02(dois) envelopes “A” e “B”, na data, horário e local indicados no item 

referente aos Prazos deste edital, devidamente lacrados, contendo em sua parte frontal, os seguintes dizeres: 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

ENVELOPE A – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

5.2. A inobservância dos requisitos e da forma de apresentação da proposta e documentação ensejará a 

desclassificação da mesma. 

 

6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE A) 

6.1. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá: 

6.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 
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6.1.2. No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto Social e suas 

alterações devidamente consolidadas e registradas nos órgãos competentes (Junta Comercial da respectiva 

sede). 

6.1.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

6.1.3. No caso de sociedades simples: inscrição de ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

6.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte. 

6.1.5. Declaração da licitante, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida por órgão da 

Administração Pública de qualquer esfera do Governo, sendo facultada a utilização do modelo contido no 

Anexo II da presente Carta Convite. 

6.1.6. Declaração da licitante afirmando o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal (Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), sendo facultada a utilização do modelo contido no 

Anexo III da presente Carta Convite. 

6.1.7. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo sendo facultada a utilização do modelo contido no 

Anexo VI da presente Carta Convite. 

 

6.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá: 

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal,  

admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 

6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão de Regularidade 

Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do domicilio da Licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos em Geral, do domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
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6.2.6. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedido no site da Justiça do Trabalho da 

cidade onde possui sede a empresa licitante; 

6.2.8. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de ser inabilitado. 

6.3. Documentação relativa à Capacidade Técnica: 

6.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

prazos com o objeto da licitação, e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos, através da apresentação dos seguintes documentos: 

6.3.1.1. Apresentação de no mínimo 01(um) atestado(s), declarações ou certidões fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público, que comprovem ter o/a licitante desempenhado ou estar desempenhando, a 

contento, serviços da mesma natureza, compatível e de mesma complexidade técnica com o objeto desta 

licitação, ou seja, que ateste aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 

6.3.1.2. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de 

características semelhantes ao objeto da licitação. 

6.3.1.3. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/AL comprovando as inscrição(ões) e 

regularidade ética/técnica/administrativa/financeira para o exercício da profissão de todos os profissionais,  

que prestarão os serviços objeto desta licitação e o registro da pessoa jurídica, se for o caso. 

6.3.1.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro da licitante, 

na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com a licitante. 

6.3.1.4.1. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos previstos no artigo 30, §10, da Lei n°8.666/1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pelo CRESS 16ª Região. 

6.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira consistirá e m : 

6.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial, concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica. 

6.5. Todos os documentos necessários para a habilitação deverão estar válidos na data do encerramento da 

licitação. Tais documentos deverão ser apresentados no original, por emissão via internet ou através de 

fotocópia autenticada por cartório competente ou por funcionário do CRESS 16ª Região, ou por meio de 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.6. Todos os documentos deverão ser apresentados impressos, digitados sem emendas ou rasuras. 

6.7. A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de 

informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. 
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6.8. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão Permanente de Licitação venha a 

tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade das 

informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

6.9. A licitante poderá apresentar Declaração formal de que conhece as condições do presente Edital e seus 

Anexos. Omitida esta declaração, considerar-se-á implícita a aceitação de todas as normas deste Edital e seus 

anexos. 

6.10. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a comprovação de tal qualidade, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as micro 

empresas e empresas de pequeno porte terão o prazo de 02 (dois) dias, prorrogável por igual período, 

contado a partir do momento em que declaradas vencedoras do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

6.11. As Licitantes que não apresentarem toda a documentação solicitada ou apresentá-la com a validade 

expirada serão Inabilitadas. 

6.12. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o CRESS 16ª Região aceitará 

como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

propostas. 

6.13. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

exigidos neste Edital e seus Anexos. 

 

7 .  DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE B) 

7.1. A proposta de preço deverá ser apresentada no Envelope B. 

7.2. O licitante poderá usar o Modelo de Carta de Apresentação da Proposta (Anexo IV) do presente 

Convite. 

7.3. A proposta de preço deve ser emitida digitada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, rubricada em todas as suas folhas e assinada pelo 

representante legal da empresa licitante, devendo conter:  

7.3.1. Validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data estabelecida neste edital para o recebimento 

dos envelopes. Caso persista o interesse do CRESS 16ª Região, poderá ser solicitada prorrogação geral da 

validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo; 

7.3.2. O preço ofertado será em moeda corrente nacional, indicando o valor mensal e anual, todos expressos 

numericamente e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência, o valor escrito por extenso; 

7.3.3. Nos valores apresentados deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas 

ocorridas na prestação dos serviços, tais como, encargos sociais e trabalhistas, seguros, benefícios, impostos, 

taxas e quaisquer outros que incidirem sobre a prestação do objeto desta licitação, não cabendo ao CRESS 

16ª Região quaisquer ônus adicionais ou subsidiários. 

7.4. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente 

registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

7.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

7.6. Será desclassificada a proposta que: 

a) não atender às exigências prevista nesta Carta Convite; 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
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c) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 0 (zero), incompatíveis com 

os valores de mercado; 

d) as propostas de preço que forem apresentadas em desacordo com os critérios especificados pelo item 

7 da presente Carta Convite; 

7.7. A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da empresa Licitante, de todas as 

condições aqui estabelecidas, bem como de todo o conteúdo da presente na Carta Convite. 

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou de 

quaisquer documentos. 

7.9. As licitantes que apresentarem Proposta de Preços menor ou igual a 20% (vinte por cento) ou maior ou 

igual a 20% (vinte por cento) do valor estimado pelo CRESS 16ª Região devem apresentar junto com a 

Proposta a Planilha de Custos e Formação de Preços preenchida a fim de justificar o valor ofertado. 

7.10. No caso de todas as propostas virem a ser desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação, a seu 

critério, poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de novas propostas ou emitir 

novo convite. 

7.11. A proposta apresentada será de exclusiva e total responsabilidade da licitante; 

7.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, na formado §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993. 

7.13. Consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente, sejam insuficientes para a 

cobertura dos custos decorrentes da contratação.  

 

8. DOS PROCEDIMENTOS, DA CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1. A licitação será processada e julgada com estrita observância aos procedimentos previstos nos artigos 43 

a 45 e seus respectivos parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

8.2. Encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer outros documentos, 

nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos já entregues. 

8.3. Serão inicialmente abertos os Envelopes A (Habilitação) para apreciação da documentação relativa à 

habilitação dos licitantes. 

8.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 6 

desta Carta Convite. 

8.5. Os licitantes que tiverem sua habilitação indeferida terão seus envelopes contendo a proposta de preços 

(Envelope B) devolvidos ainda lacrados,  desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Os 

envelopes ficarão à disposição dos licitantes pelo período de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

encerramento da licitação (depois de transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 

resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos por 

este Órgão. 

8.6. A inabilitação do licitante importará em preclusão de seu direito de participar das fases seguintes. 

8.7. Decididas às habilitações, não havendo licitante inabilitada, e inexistindo intenção manifestada por todas 

as licitantes de recorrer (após todas manifestarem expressamente desinteresse em interpor recursos), será 

procedida à abertura e análise do Envelope B, contendo a proposta de preço, devendo todas as folhas serem 

rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes e declarada a 

vencedora já no dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2017. 
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8.8. O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecerem ao ato público através 

de cópia da Ata, ou por meio da afixação desta na sede do CRESS/AL e/ou no site, para os licitantes que não 

comparecerem ao ato, em conformidade com os prazos previstos no item 3 deste Edital. 

8.9. Ocorrendo a interposição de recursos da habilitação, após a decisão sobre os mesmos, serão abertos os 

Envelopes B e julgadas as propostas de preços, declarando-se a vencedora, com observância dos prazos 

previstos no item 3 deste Edital. 

8.10. A presente Licitação será julgada pelo menor preço, de forma que abertas, rubricadas e lidas todas 

as propostas, a Comissão Permanente de Licitação considerará vencedora deste certame a licitante que 

atender aos quesitos deste Edital e ofertar o menor preço global, admitindo-se como critério de 

aceitabilidade os preços compatíveis aos valores descritos no Item 17 desta Carta Convite. 

8.11. O resultado da proposta de preços vencedora será comunicado aos interessados que comparecerem ao 

ato público através de cópia da Ata, ou por meio da afixação desta na sede do CRESS/AL ou divulgação no 

site do CRESS/AL para os licitantes que não comparecerem ao ato. 

8.12. Encerrada a fase de habilitação e abertos os envelopes das propostas de preços, não caberá desistência 

de proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.13. Caso a sessão seja suspensa os envelopes de Propostas de Preços serão rubricados pela Comissão 

Permanente de Licitação e licitantes presentes, permanecendo sob a guarda da Comissão para 

prosseguimento posterior do certame licitatório. 

8.14. A Comissão Permanente de Licitação se reserva ao direito, quando da abertura dos envelopes nas 

diversas fases, de suspender a sessão para exame da documentação apresentada. 

8.15.  O não comparecimento de um ou algum dos licitantes não obstará o andamento normal das fases 

licitatórias. 

8.16. A Comissão Permanente de Licitação poderá pedir esclarecimentos em qualquer fase da licitação, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos. 

8.17. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceita a 

inclusão de qualquer documento após a hora prevista para recebimento dos envelopes. 

8.18. A Comissão poderá, para analisar as propostas de preços, solicitar pareceres técnicos e suspender a 

sessão para realizar diligências, a fim de obter mais informações para fundamentar suas decisões. 

8.19. As dúvidas eventualmente surgidas serão esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação ou 

encaminhadas para posterior deliberação pelo Conselho Pleno do Conselho Regional de Serviço Social 16ª 

Região. 

8.20. De todas as sessões da presente licitação serão lavradas Atas, onde serão registradas todas as 

ocorrências relevantes concernentes à licitação e que, ao final, devem ser assinadas por todos os membros da 

Comissão, licitantes e cidadãos presentes; 

8.21. À Comissão Permanente de licitação é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo 

devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão em ata. 

8. 22. Serão desclassificadas as propostas que incorrerem nos incisos I e II do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 
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8.23. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atendam às especificações e às 

exigências contidas neste Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

8.24. As licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, depois de decorridos 60 (sessenta) 

dias da data de entrega das propostas, quando não convocadas para a contratação, na forma disposta no 

3°, do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

8.25. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2
o
 do art. 3

o
 da 

Lei de Licitações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, realizado pela Comissão Permanente 

de Licitação, conforme previsto neste Edital, com fulcro no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

vedado qualquer outro processo. 

8.26. Em razão de se tratar de licitação do tipo "menor preço", entre os licitantes considerados habilitadas  

a classificação das propostas se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de 

empate, exclusivamente o critério previsto no item anterior.   

9. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

9.1. Será desclassificada a proposta de preços que:  

a) Apresentar valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 

(Planilha de Custos e Formação de Preços) que comprove que os custos são coerentes com os de 

mercado e são compatíveis com a execução do objeto do contrato, de acordo com as condições 

especificadas neste Edital e seus anexos; 

b) Não atender às exigências deste Edital e de seus anexos. 

9.2. Será declarado vencedor o licitante que atender todas as condições estabelecidas neste ato convocatório 

e oferecer a proposta de menor preço global, tudo na forma designada no art. 43 da Lei 8666/93. 

9.3. Ocorrendo divergências entre o preço unitário (mensal) e o preço total (anual), prevalecerá o primeiro, 

sempre que a ele se precisar recorrer; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos.  

 

10. DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO 

10.1. A prestação será contratada em regime de empreitada por preço global. 

10.2. Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente registrado no CRC/AL e por meios 

habilitados, em estrita observância aos termos da legislação vigente, de forma a implementar metas de 

resultados globais que alcance índices de reconhecimento, confiabilidade, atendimento, satisfação, eficiência 

do serviço, e ainda que alcance um bom nível de gestão dos serviços, sem ser desprezadas as seguintes 

gerências:  

a) Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o trabalho necessário para 

completar cada parte do desenvolvimento do objeto com sucesso e nos prazos previstos;  

b) Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as necessidades para as quais 

foram contratadas, inclusive, observando os processos que se referem a identificação, análise e respostas 

para a completa adequação e cumprimento das normas legais. 
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10.3. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do dia da sua assinatura, podendo, no 

entanto, ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, se houver 

interesse de ambas as partes; assim como ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte interessada 

informe a outra da sua decisão com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, no devido prazo legal e especificado 

neste Edital, na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá ser devidamente protocolado no 

CRESS/AL e processado nos termos estabelecidos na citada lei. 

11.2. A Comissão Permanente de Licitação receberá apenas recursos ou representações que tenham 

fundamento na lei. Deverão ser interpostos mediante petição subscrita pelo representante legal da recorrente, 

contendo as razões de fato e de direito com as quais deseja impugnar a decisão proferida, e que sejam 

dirigidos à mesma, em envelope devidamente lacrado, constando em sua face os seguintes dizeres: 

CARTA CONVITE 001/2017 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

11.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite o licitante que o tendo aceitado sem 

objeção, venha apontar, na abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso. 

11.4. Os recursos referentes à fase de habilitação ou inabilitação do licitante e ao julgamento das 

propostas terão efeito suspensivo; podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 

de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

11.5. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 

(dois) dias úteis. 

11.6. O recurso será dirigido a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, reconsiderar sua decisão, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à Presidência do 

Conselho, cuja decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso. 

11.7. Na hipótese de a Comissão Permanente de Licitação produzir juízo de reconsideração deverá submeter 

o seu parecer para homologação ou não, da Autoridade Superior (Presidente do CRESS 16ª Região). Da 

decisão final, todos os licitantes serão notificados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO 

12.1. Homologado o objeto da presente licitação, o Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região 

convocará a empresa vencedora do certame para assinar o  contrato em até cinco dias úteis, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.  

12.2. É facultado ao CRESS16ª Região, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
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igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos valores, ou 

revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei nº 8.666/93. 

12.3. O prazo de que trata o item 12.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, § 1º da 

Lei nº 8.666/93. 

12.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, caso não ocorra a convocação para 

assinatura do termo de contrato, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. A contratada deverá apresentar notas fiscais/faturas dos serviços prestados, acompanhada pela 

documentação completa prevista no contrato até o quinto dia útil  do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços. 

13.2. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da entrega da nota fiscal/fatura, 

desde que apresentada à documentação completa prevista no contrato ao CRESS/AL, após o atesto da 

execução dos serviços pelo/a fiscal do contrato. 

13.3. Os pagamentos poderão ser efetuados através de transferência bancária, com crédito em conta corrente 

indicada pela Contratada ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

13.4. Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e penalizações por 

eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as compensações financeiras em caso de 

eventuais antecipações de pagamento, conforme lhe faculta o Art. 40, XIV, letra “d”, da Lei 8.666/93. 

13.5. Sobre os pagamentos efetuados, serão retidos na fonte e recolhidos pelo CRESS/16ª Região os tributos 

federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, e alterações seguintes, com exceção 

das empresas optantes pelo Simples Nacional.  

13.6. Caso a contratada seja optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

13.7. Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, os fatos serão informados à contratada, e a contagem do prazo para pagamento será 

reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida;. 

13.8. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão informados à 

contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.  

13.9. Para o pagamento o CRESS/AL observará rigorosamente a manutenção das condições de habilitação 

da Contratada, no que se refere aos documentos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal 

(Receita Federal do Brasil – certidão Conjunta de FGTS e INSS – e Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista); Regularidade Fiscal Municipal e Estadual; 

13.10. Para fins de pagamento a empresa contratada deverá apresentar junto com o boleto/fatura/nota fiscal a 

seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio do Contratado; 

b) Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Estadual do domicílio do Contratado; 
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c) Certidão Negativa Conjunta de débitos emitida pela Receita Federal; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

13.11. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CRESS 16ª Região nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços 

contratados e que, a prejuízo do Contratante, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou 

colocar em risco a prestação dos serviços; 

b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada; 

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas. 

13.12. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, 

deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e 

fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo 

representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em 

sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os 

requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei; 

13.13. Nenhum pagamento será realizado à empresa Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante. 

13.14. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas Faturas/Notas Fiscais emitidas, o contratante 

notificará a contratada para que proceda a devida correção, ficando o prazo de pagamento interrompido, 

prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo contratante dos documentos devidamente 

corrigidos. 

13.15.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, para efeito de pagamento, excluirá o dia do início 

e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente do CRESS 

16ª Região;  

13.16. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo CRESS 16ª Região, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, cabendo a cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco 

décimos por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, até o efetivo pagamento. 

13.17. O CRESS 16ª Região não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos com ausência total ou 

parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais.  O CRESS 

16ª Região reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço não estiver de 

acordo com as especificações exigidas. 

13.18. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 

apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta cláusula, visto que o prazo 

para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos. 

13.19. O CRESS 16ª Região poderá deduzir do montante a pagar a empresa contratada os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela mesma, nos termos do contrato. 

13.20. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição 

para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da 

obrigação do CRESS 16ª Região; 
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13.21. Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados com factoring. 

 

14. DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento do contratante para o exercício de 2018, sob a Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.04.04.002 – Serviços de Assessoria e Consultoria.  

14.1.1. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da 

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

perfeito cumprimento do contrato, devendo: 

a) Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;  

b) Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiverem em desacordo com o 

pactuado, sem prejuízo das penalidades sujeitas a que está sujeita a contratada, garantido o contraditório 

e a ampla defesa; 

c) Observar o cumprimento da legislação vigente aplicável aos serviços contratados. 

15.2. A fiscalização será exercida no interesse do contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos; nem confere ao Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

15.3.  O CRESS 16ª Região se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os 

termos do instrumento convocatório, deste Termo de Referência, do contrato ou da legislação pertinente. 

15.4. A prestação dos serviços contratados será acompanhada, fiscalizada e atestada sua execução pela 

Gestora do Contrato, que será a Conselheira 2ª Tesoureira do Conselho Regional de Serviço Social 16ª 

Região. 

15.4.1. A Coordenadora executiva do CRESS 16ª Região funcionará como Fiscal Administrativa do 

contrato, auxiliando a gestora do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do mesmo. 

15.5. O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital, seus Anexos e com o contrato.  

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

16.1. A inexecução total ou parcial do objeto do contrato, por culpa da contratada acarretará a rescisão do 

citado instrumento, a critério do CRESS 16ª Região e/ou aplicação de penalidades e de multa nos moldes e 

percentuais abaixo, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da suspensão do direito de participar de 

licitações; 
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16.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com a licitante vencedora, 

aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93; 

16.3. Além das penalidades especificadas neste instrumento, fica sujeita a contratada inadimplente às demais 

sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93; 

16.4. O/A Contratada/o sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de 

responsabilidade civil, as seguintes penalidades:  

a) Advertência escrita quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas como faltas leves aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos à execução do objeto de licitação; 

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total da contratação, por dia de irregularidade 

e/ou por dia de atraso ou falta, da prestação do serviço especificado no contrato, limitada sua aplicação 

até o máximo de 10 dias e limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sanções 

cabíveis. Após o 10º dia, os serviços poderão a critério do CRESS 16ª Região, não mais serem aceitos, 

configurando-se a inexecução do contrato. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, 

passível de cobrança via de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura 

existente; 

c) Multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de 

infração a qualquer outra cláusula ou condição do Contrato, que poderá ser aplicada cumulativamente 

com outras sanções. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via 

de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais; 

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 licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior; 

16.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

próximo pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente; 

16.6. Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.7.  As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.8. A recusa da contratada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido neste edital, estando a 

proposta dentro de sua validade, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, fazendo-a decair no 

direito a contratação. 

16.9. As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações contratuais ou que forem 

decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do(a) contratado(a), serão de sua 

responsabilidade. 
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17. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

17.1. Com base na disponibilidade orçamentária deste Conselho, o valor global máximo estimado para 

contratação do objeto dessa licitação é de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) para contrato de 

12 (doze) meses, cujo pagamento será efetuado em doze parcelas mensais estimadas de até R$ 1.900,00 

(hum mil e novecentos reais). 

17.2. No valor acima deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

17.3. Não haverá readequação econômico-financeira do contrato, dentro do prazo de vigência, exceto se 

sobrevierem fatos novos, haja saber-se que os riscos da atividade comercial devem correr por conta da 

Contratada. 

17.4. O valor proposto será mantido pelo prazo de um ano e em caso de prorrogação do contrato, o índice de 

reajuste a ser aplicado será INPC – Índice Nacional de Preços ao consumidor, dos últimos doze meses que 

antecederam a renovação, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

17.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis conforme legislação federal, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

18. PRAZO DE VIGÊNCIA 

18.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do mesmo, com previsão 

de prorrogação na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Nº 8.666/93, mediante termos aditivos. 

 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

19. 1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta do Contrato e no Termo 

de Referência, que se encontram Anexos ao presente Edital. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS  

20.1. A proposta de preços não poderá ser alterada após sua entrega à Comissão Permanente de Licitação. 

Sendo facultado ao proponente, entretanto, sem sanção alguma, retirá-la, em sessão, antes da abertura dos 

envelopes;  

20.2. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade, custos e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados; 

20.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligências a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

20.4. Fica estabelecido que o Foro competente para dirimir quaisquer controvérsias é o da Justiça Federal 

Seção Judiciária de Alagoas; 

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação do CRESS 16ª Região ou 

encaminhadas para deliberação pelo Conselho Pleno deste Regional; aplicando-se aos mesmos as 

disposições constantes da legislação pertinente, especialmente o disposto na Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações; 
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20.6. Fica assegurado ao CRESS 16ª Região o direito de, no interesse da administração, tomar as 

providências a seguir discriminadas, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou 

indenização: 

a) Anular ou revogar esta Licitação, na forma prevista no art. 49, da Lei n.º8.666/93; 

b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo e conferindo novo prazo para a abertura da 

Licitação, nos termos da legislação vigente, comunicando sobre as modificações ocorridas; e, 

c) Adiar a data da abertura dos envelopes, promovendo em consequência a divulgação, para os 

interessados, da nova data; 

20.7. Caso a(s) data(s) agendada(s) para a realização desta licitação seja decretada feriado, ponto facultativo, 

ou ainda, em casos de força maior ou caso fortuito a mesma não possa ser realizada e, não havendo 

retificação da convocação, a licitação será efetivada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, 

mantidas as demais condições deste Convite;  

20.8. O recebimento das propostas, sem manifestação recursal anterior dos/as licitante, implica integral 

aceitação dos termos do presente Convite;  

20.9. A Comissão Permanente de Licitação se exime de qualquer responsabilidade de propostas enviadas via 

postal, que não cheguem ao endereço acima referenciado antes dos prazos estabelecidos neste Convite; 

20.10. O contrato atinente a este certame não constitui vínculo empregatício entre Contratante e empregados 

do licitante, conforme art. 55, inciso XII da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações; 

20.11. A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou supressões 

determinados pelo Conselho Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, na forma do art. 

65, § 1
o
 , da Lei 8.666/93; 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Conselho Regional 

de Serviço Social/16ª Região; 

20.13. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CRESS 16ª 

Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 

processo licitatório; 

20.14. As licitantes não estão obrigadas a assinar as Atas relativas à licitação, mas se presentes à reunião e se 

recusarem a fazê-lo, esta circunstância deverá, em tempo, ser consignada nas referidas Atas. 

20.15. As licitantes poderão não se fazer representar ou presenciar a sessão, nas datas previstas para 

aberturas dos envelopes. 

20.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissão 

Permanente de Licitação poderá conceder um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou novas propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação. 

20.17. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta 

apresentada, com relação a dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas 

aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 

Permanente de Licitação. 
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20.18. As dúvidas decorrentes da interpretação da presente Carta Convite serão dirimidas pela Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação em até 02 (dois) dias úteis da data marcada para abertura dos envelopes, 

mediante requerimento formal das empresas interessadas. 

20.19. O resultado desta licitação será comunicado às empresas licitantes presentes na audiência pública; 

bem como, estará disponibilizado no mural do CRESS da 16ª Região ou no site do CRESS/AL, para efeitos 

da contagem do prazo recursal. 

20.20. A licitante não poderá contratar empregado(s) para prestar serviços para o CRESS/AL que seja 

familiar de conselheiro, de funcionário, ocupante de cargo efetivo ou em comissão ou de assessor do 

Conselho, em conformidade com o disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, 

considerando-se familiar o cônjuge, ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau; 

20.21. A licitante deve se responsabilizar por quaisquer acidentes ou problemas de saúde  que seus 

representantes/prepostos/empregados possam ser vítimas, quando a serviço do CRESS 16ª Região, na forma 

como a expressão é considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, 

aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 28.11.67. 

20.22. O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o proponente perante o 

CRESS/AL. 

20.23. Até 02 (dois) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório do presente edital, mediante petição a ser protocolada na sede 

do CRESS 16ª Região. 

20.24. A autoridade competente do CRESS 16ª Região poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público ou por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado. 

20.25. Os licitantes não terão direito à qualquer tipo de indenização em decorrência da anulação ou 

revogação da licitação. 

20.26. A nulidade da licitação induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59 da 

Lei nº. 8.666/1993. 

20.27. Todos os horários previstos no presente Edital seguirão os horários vigentes em Maceió/AL. 

20.28. Todos os documentos e propostas serão assinados pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

20.29. Disciplinam o presente instrumento licitatório a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como 

as demais disposições contidas neste Convite. 

 

Maceió - AL, 10 de Novembro de 2017. 

 

PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCRESS 16ª REGIÃO 
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ANEXO I 

(MINUTA DO CONTRATO) 

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 16ª REGIÃO/ALAGOAS E 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE:CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 16ª 

REGIÃO/ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00226552/0001-12, 

com Sede à Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por sua 

Presidente.............., brasileira, assistente social, portadora da Carteira de Identidade RG nº ____________ 

SSP/AL, inscrita no CPF nº ______________, residente e domiciliada nesta cidade. 

 

CONTRATADA:____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º ______________, 

com sede _______________,  CEP: ___________, neste ato representada por seu _______________, 

brasileiro, portador do documento de identidade _______________, inscrito no CPF sob nº 

________________, residente e domiciliado ____________________. 

 As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL  para o Conselho Regional de Serviço 

Social 16ª Região,firmado em decorrência do Convite nº. 001/2017,  que se regerá pelas cláusulas e 

condições a seguir descritas, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores.  

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de 

serviços continuados de Assessoria Contábil (Contabilidade Pública Federal) alcançando as áreas contábil, 

financeira, fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial ao Conselho Regional de Serviço Social 16ª 

Região/Alagoas, mediante o cumprimento das seguintes atribuições: 
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I. Emitir Pareceres de Natureza Contábil e Financeira:  

a) Emitir parecer sobre a situação contábil, orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 16ª 

Região;  

II. Acompanhar a situação financeira do CRESS 16ª Região:  

a) Elaborar os balancetes mensais - balanços financeiro e patrimonial, da demonstração das variações 

patrimoniais, do comparativo da receita orçada com a arrecadada e do comparativo da despesa orçada 

com a realizada e emitir Parecer Técnico sobre eles, em conformidade com as normas fixadas pelo TCU e 

pelo CFESS: 

a) Informar o valor e percentual arrecadado no mês ou até o mês em relação à Proposta Orçamentária do 

CRESS 16ª Região:  

b) Informar o valor gasto e percentual no mês ou até o mês em relação à proposta orçamentária do 

CRESS 16ª Região:  

c) Informar a disponibilidade financeira do mês;  

d) Informar se o resultado do período é um superávit ou um déficit orçamentário/financeiro;  

e) Informar onde o Conselho está arrecadando mais ou gastando mais;  

f) Alertar o Regional de possíveis dificuldades financeiras, tendo em vista o valor gasto até aquela data;  

g) Informar se a arrecadação está dentro do previsto;  

h) Propor reformulações orçamentárias quando a arrecadação já atingiu o valor previsto ou mesmo 

quando da realização de despesas além do previsto; 

i) Apresentar demonstrativo mensal da receita arrecadada, com a identificação dos valores da cota-parte 

devida ao Conselho Federal de Serviço Social;  

b) Informar a dotação orçamentária e disponibilidade financeira anteriormente à realização das despesas; 

III. Elaborar a proposta orçamentária do CRESS 16ª Região, com base no planejamento/metas previstas pelo 

Regional; 

IV. Elaborar e emitir relatório sobre todas as reformulações orçamentárias do CRESS 16ª Região; 

V. Executar atividades relativas a rotina trabalhista: 

a) Conferir e efetuar todos os serviços de rotinas trabalhistas; 

b) Proceder as anotações no Livro de Registro de Empregados e nas Carteiras de Trabalho de todos os 

funcionários, bem como a atualização dos mesmos; 

c) Executar a folha de pagamento mensal dos funcionários, com emissão de contracheques, 

acompanhando e executando os reajustes salariais, férias, adicionais, gratificações, 13º salário, 

descontos, e demais rubricas devidas aos funcionários do Contratante; 

d) Elaboração de folha de pagamento de férias (emissão de avisos e recibos) e décimo terceiro salários, 

rescisões contratuais e encargos sociais, com a emissão das respectivas guias de recolhimento impostos 

devidos e toda documentação correspondente;  

e) Acompanhar o Quadro de férias dos trabalhadores e estagiários do CRESS, sinalizando os 

vencimentos e emitindo toda a documentação necessária; 

f) Elaborar mensalmente as provisões de férias, INSS s/ férias, FGTS s/ férias, PIS s/ férias, 13º salário, 

INSS s/ 13º salário, FGTS s/ 13º salário e PIS s/ 13º salário;  

g) Executar a rotina prevista em lei para a admissão de funcionários; 

h) Executar o cálculo e emissão das guias de recolhimento de todos os encargos sociais e tributos afins, 

tais como contribuição previdenciária - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 

Imposto de Renda, dentro do prazo de vencimento; 

q) Elaboração dos procedimentos legais junto ao INSS para situações de licença maternidade, salário 

maternidade, auxilio doença, aposentadoria, entre outros; 
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r) Emissão dos recibos dos prestadores de serviço autônomo-RPA, com o preenchimento das Guias de 

ISS, IRRF, desses autônomos quando houver;  

s)  Cálculo e emissão de documentação relativa ao PIS/PASEP; 

t) Rotina de rescisão de contrato de trabalhos dos funcionários do CRESS 16ª Região, incluindo a 

homologação junto ao Sindicato competente ou a Superintendência do Trabalho e Emprego/Alagoas, 

Seguro desemprego, emissão de Termo de Rescisão e demais documentos pertinentes; 

u) Controle da aplicação dos dispositivos e preceitos da CLT, legislação previdenciária, do Programa de 

Integração Social - PIS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e quaisquer outros 

aplicáveis às relações de emprego mantidas com o Contratante. 

v) Realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, demandas judiciais, 

entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através de planilhas, gráficos, relatórios, etc. 

w) Enviar, mensalmente, as informações e arquivos necessários ao SEFIP (Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); 

x) Controlar e calcular os valores a pagar relativos à Contribuição Sindical dos empregados do 

Contratante; 

 

VI. Elaborar a Prestação de Contas Anual do CRESS 16ª Região, incluindo as seguintes peças:  

a) Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada; 

b) Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada pela Assessoria Contábil;  

c) Balanço Financeiro;  

d) Balanço Patrimonial;  

e) Demonstração das Variações Patrimoniais; 

f) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários;  

g) Relatório da Assessoria Contábil do Regional; 

h) Justificativa de déficit se houver;  

i) Justificativa de valores inscritos em devedores de Entidades e Diversos Responsáveis; 

j) Preparar Relatório Analítico dos Bens Móveis; 

l) Conferir os Relatórios de Gestão do CRESS 16ª Região, em conformidade com as normas fixadas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Serviço Social; 

m) Elaborar e emitir relatório sintético sobre a prestação de contas anual do CRESS 16ª Região, em 

conformidade com as normas fixadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS). 

 

VII. Cumprir os prazos para a entrega dos balancetes, proposta orçamentária, reformulações orçamentárias, 

despesas mensais, pagamentos de tributos e encargos sociais e prestação de contas do CRESS 16ª Região: 

a) Balancetes Mensais: até o décimo dia útil de cada mês subsequente; 

b) Proposta orçamentária: até o dia 30 de outubro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo 

CRESS Alagoas;  

c) Reformulação Orçamentária: nos prazos solicitados pelo CRESS 16ª Região, sendo que a última 

reformulação ocorrerá até 30 de outubro de cada exercício;  

d) Prestação de Contas: até o dia 20 de fevereiro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo 

CRESS 16ª Região; 

e) Folha de pagamento: até cinco dias antes da data de pagamento dos funcionários; 

f) Encargos sociais/tributos: até cinco dias úteis antes da data de vencimentos; 

VIII - Assessorar ao CRESS 16ª Região: 
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a) Esclarecer dúvidas sobre os Balancetes Mensais, Proposta Orçamentária, Reformulação 

Orçamentária, Relatório Anual de Gestão/TCU e Prestação de Contas; 

b) Esclarecimentos que se fizerem necessários acerca da parte financeira, orçamentária, fiscal, contábil e 

patrimonial; 

c) Participação em reuniões mensais do Conselho Fiscal do CRESS 16ª Região; 

f) Participação em reuniões de diretoria/conselho pleno/comissões/assembleia quando devidamente 

convocado/a pelo CRESS 16ª Região; 

g) Assessorar a Comissão de Licitação, quando solicitado, emitindo parecer de cálculos relativos a 

balanço patrimonial e planilhas de preços de empresas participantes em licitações do CRESS-AL; 

h) Emissão de parecer técnico com disponibilidade orçamentária e financeira nos processos licitatórios 

i) Emissão de parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, reequilíbrio 

econômico-financeiro de contratos firmados entre o CRESS 16ª Região e terceiros, principalmente em 

relação às contratações de serviços de mão de obra terceirizada analisando e julgando as Planilhas de 

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

contábil apresentada. Tal parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado 

do recebimento do processo; 

j) Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes às áreas contábeis e 

financeiras; 

l) Suporte para atualização do Portal da Transparência do CRESS 16ª Região com envios mensais das 

planilhas, informes relativos a balancetes, balanço orçamentário, balanço patrimonial, comparativo da 

receita e despesa, dentre outras correlatas; 

m) Assessoramento à diretoria do CRESS 16ª Região na elaboração dos relatórios de prestação de 

contas, Relatório de Gestão anual a ser apresentado ao CFESS e TCU; 

 

XIX - Efetuar os registros contábeis do CRESS 16ª Região: 

a) Emissão de relatórios mensais e anual (Balanços, Balancetes, Variações Patrimoniais, Comparativo 

da Receita Orçada versus Arrecadada, Comparativo da Despesa autorizada versus realizada, Relatório 

de Repasse para o Conselho Federal de Serviço Social); 

b) Cálculo e emissão das guias de todos os tributos e retenções federais, estaduais e municipais, tais 

como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,Programa de Integração Social - PIS, Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Imposto Sobre Serviço - ISS, Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, 

dentre outros sempre que exigidos pela legislação, dentro dos prazos legais; 

c) Comunicação aos órgãos públicos das alterações cadastrais do Conselho Contratante;  

d) Elaboração e apresentação, nos prazos legais, aos órgãos competentes de todas as Declarações 

exigidas pela legislação federal, estadual e municipal, tais como Declaração do Imposto de Renda 

Retido na Fonte – DIRF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON; CAGED (Cadastro Geral dos 

Empregados e Desempregados), DIPJ e RAIS, entre outras que sejam necessárias conforme previsão 

legal; 

e) Expedição e regularização de certidões negativas do CRESS 16ª Região junto à Órgãos Públicos, tais 

como: Certidão Negativa relativa à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Certidão Negativa de Débitos, inclusive quanto à Dívida Ativa, expedida pela Secretaria de Estado, 
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Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pela Previdência Social, Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, entre outras que se sejam necessárias; 

f) Atendimento e orientação acerca de exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização dos órgãos competentes;  

g) Controle e emissão de documentos relativos à Contribuição Sindical dos empregados do CRESS 16ª 

Região; 

h) Cumprimento e orientação das exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as 

autarquia federais. 

X. Realizar, mensalmente, depreciação dos bens móveis do CRESS 16ª Região, conforme legislação vigente; 

XI.  Realizar a conciliação bancária, mensalmente; 

XII. Arquivamento de todos os documentos inerentes às rotinas financeiras e contábeis conforme as normas 

vigentes; 

XIII. Contato com a Agência Bancária indicada pelo CRESS 16ª Região para resolução de questões 

pertinentes a área contábil e outros assuntos de natureza correlata; 

XIV. Providenciar o certificado digital sempre que necessário; 

XV. Acompanhamento da inadimplência, assessorando a Comissão de Combate à Inadimplência, sempre 

que solicitado; 

XVI. Contribuição para monitoria das rubricas orçamentárias com a finalidade de criar uma base de dados 

para tomada de decisão da diretoria; 

XVII. Alteração dos nomes dos gestores nos órgãos competentes após mudança de gestão e/ou de endereço; 

XVIII. Realizar, obrigatoriamente, a escrituração contábil do Contratante, a emissão de relatórios anual e 

mensal, assim como os demais procedimentos previstos neste Convite, por meio de software indicado e 

fornecido pelo Conselho Contratante (atualmente, o Siscont Net, da empresa Implanta informática LTDA), 

ou outro que vier a substituí-lo. Exceto para elaboração de folha de pagamento, que fica a cargo da 

contratada; 

XIX. Cumprir as exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as autarquias federais 

(órgãos de fiscalização do exercício profissional); 

XX. Outras atribuições não citadas anteriormente que fazem parte da atividade contábil e financeira, 

inerentes à assessoria contábil; 

XXI. Para a boa execução dos serviços à contratada, por intermédio de um/a Contador/a, deverá comparecer 

pelo menos uma vez por semana á Sede do CRESS 16ª Região, com a finalidade de atualizar o sistema com 

informações contábeis, emissão de pareceres contábeis e efetivar serviços contábeis previstos no contrato. 

Toda documentação contábil estará à disposição da contratada na sede do CRESS 16ª Região, não podendo, 

em hipótese alguma, ser retiradas das dependências do Conselho. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula 2ª - Constituem-se em obrigações do contratante:  

a) Adimplir com o pagamento  do valor pactuado, na forma e nos prazos determinados; 

b)  Fornecer a contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo 

especificar os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos; 

c)  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos 

termos da Lei 8.666/93; 

d)  Cumprir e fazer cumprir integralmente os termos do presente contrato; 

e) Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei 8666/93; 
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f) Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela contratada de quaisquer das 

cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, com observância dos ditames previstos na Lei de 

Licitações; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Termo de Referência, Edita 

do Convite e no presente Contrato; 

h) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

i) Notificar, por escrito, à empresa contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, 

incorreções e irregularidades observadas na execução do objeto contratual, fixando prazos para as 

devidas correções; 

j) Notificar, por escrito, à empresa Contratada sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o contraditório e a ampla defesa; 

k) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias ao 

desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da contratada; 

l)  Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO/A CONTRATADO/A: 

Cláusula 3ª - Constituem-se em obrigações do/acontratado/a: 

a) Cumprir e fazer cumprir, integralmente, os termos estipulados no presente Termo, contrato e no 

procedimento licitatório; bem como, as leis, regulamentos, determinações e posturas emanadas pelos 

órgãos competentes;  

b) Comunicar, por escrito, ao contratante, imediatamente, qualquer falha na efetivação ou inexecução 

dos serviços ora ajustados; bem como, todas as ocorrências anormais verificadas na execução do 

objeto, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento e/ou 

resolutividade das questões apontadas; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no 

fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65,  da Lei 

Federal 8666/93; 

d) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições que culminaram com sua habilitação e qualificação na fase de licitação; 

e) Corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, quaisquer 

serviços, que vier a ser recusado por execução em desacordo com as especificações mínimas exigidas 

e/ou recusado por justo motivo pelo CRESS 16ª Região; 

f) Responsabilizar-se, administrativa, civil e penalmente, e ressarcir eventuais prejuízos causados ao 

CRESS 16ª Região e/ou terceiros, provocados por ineficiência, imperícia, imprudência, negligência 

ou dolo cometidos por ela, por seus sócios, prepostos e empregados, na execução dos serviços, objeto 

do contrato a ser firmado entre as partes. Não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização da contratante, em seu acompanhamento; 

g) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do CRESS 16ª 

Região/contratante; 

h) Responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações e despesas decorrentes da legislação trabalhista, 

fiscal, previdenciária, social e tributária aplicável ao presente contrato e outras despesas que incidam 

direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste instrumento, incluindo, indenizações 
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civis e quaisquer outras que forem devidas a seus representantes legais e empregados no desempenho 

dos serviços, ficando o CRESS 16ª Região isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

i) Executar fielmente o objeto do contrato, dentro da legislação vigente, do melhor padrão de qualidade, 

de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e 

qualidades exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de 

Contabilidade de Alagoas, cumprindo todas as especificações estabelecidas na proposta de preços e 

documentos apresentados ao contratante, no presente processo licitatório; 

j) Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos, bem 

como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos competentes, pertinentes à matéria objeto do 

presente Termo de Referência; 

k) Não proceder à veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

do contratante; 

l) Submeter-se à fiscalização por parte do contratante, acatando as determinações e especificações 

contidas no presente contrato; 

m) Utilizar de forma privativa, sigilosa e confidencial, os documentos fornecidos pelo contratante para a 

execução do Contrato; 

n) Não contratar empregado para prestar serviços para o CRESS 16ª Região /AL que seja familiar de 

conselheiro, assessor ou funcionário do Contratante, ocupante de cargo efetivo ou em comissão, em 

conformidade com o disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, considerando-

se familiar o cônjuge, ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau; 

o) Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do contrato, 

qualquer relação de emprego entre o contratante e os representantes legais e empregados que a 

contratada fornecer para a execução dos serviços; 

p) Designar, formalmente, um profissional para representá-la junto à contratante (preposto), o mesmo 

deverá ser instruído quanto à necessidade de cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da 

Lei nº 8.666/93; 

q) Fornecer número telefônico e e-mail, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços 

contratados; 

r) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do contratante; 

s) As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações contratuais ou que forem 

decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do(a) contratado(a), serão de sua 

responsabilidade. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cláusula 4ª - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta  dos recursos 

específicos consignados no orçamento do contratante para o exercício de 2018, no elemento de despesa 

inserido na Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.002 – Serviços de Assessoria e Consultoria. 

Parágrafo primeiro: Para cobertura da despesa foi emitida Nota de Empenho nº ___, de ______, no valor 

de R$ ________ (____________), à conta da dotação orçamentária especificada no caput desta Cláusula. 

Parágrafo segundo: Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 
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DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula 5ª – O valor global do presente contrato é de R$ ________ (__________). 

Parágrafo único: O valor total especificado no caput desta cláusula será pago a empresa contratada em doze 

parcelas mensais e consecutivas, no valor mensal e unitário de R$ _______ (_____________). 

Cláusula 6ª -  A contratada deverá apresentar notas fiscais/faturas dos serviços prestados, acompanhada pela 

documentação completa prevista no contrato até o quinto dia útil  do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços; 

Cláusula 7ª. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da entrega da nota 

fiscal/fatura, desde que apresentada à documentação completa prevista no contrato ao CRESS/AL,  após o 

atesto da execução dos serviços pelo/a gestor/a  do contrato. 

Parágrafo único: O atraso na apresentação, por parte da empresa contratada, da fatura/nota fiscal ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em 

igual número de dias de vencimento da obrigação do contratante; 

Cláusula 8ª - Os pagamentos poderão ser efetuados através de transferência bancária, com crédito em conta 

corrente indicada pela Contratada ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

Cláusula 9ª - Sobre os pagamentos efetuados, serão retidos na fonte e recolhidos pelo CRESS 16ª Região os 

tributos federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015 e alterações seguintes, com 

exceção das empresas optantes pelo Simples Nacional. 

Parágrafo único: Caso a contratada seja optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Ficando, assim,  a contratada obrigada a apresentar declaração, na forma do Anexo IV da mesma Instrução 

Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012,  assinada pelo seu representante legal. 

Cláusula 10ª. Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro na Nota Fiscal/fatura ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, os fatos serão informados à contratada, e a contagem do prazo para 

pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente corrigida. 

Cláusula 11ª. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/fatura, os fatos serão 

informados à contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de 

cobrança.  

Cláusula 12ª. Para a realização do pagamento o contratante observará rigorosamente a manutenção das 

condições de habilitação da Contratada, no que se refere aos documentos de Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil – certidão Conjunta de FGTS e INSS – e Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista); Regularidade Fiscal Municipal e Estadual. 

Cláusula 13ª. Para fins de pagamento a empresa contratada deverá apresentar junto com o boleto/fatura/nota 

fiscal a seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio do Contratado; 

b) Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Estadual do domicílio do Contratado; 

c) Certidão Negativa Conjunta de débitos emitida pela Receita Federal; 

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Cláusula 14ª. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CRESS 16ª Região nos seguintes casos: 

http://www.cress16.org.br/
mailto:cress@cress16.org.br


 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro – Cep 57.020-700 - Maceió – Alagoas 

Fone/Fax:(82) 3221.5305- Fone: (82) 3336.8709- CNPJ/MF n.º00.226.552/0001-12 

Site: www.cress16.org.br - E-mail: cress@cress16.org.br 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços 

contratados e que, a prejuízo do Contratante, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou 

colocar em risco a prestação dos serviços; 

b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada; 

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas. 

Cláusula 15ª. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou 

contribuição, deverá ser consignada, no corpo do documento fiscal, a condição da excepcionalidade, o 

enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, 

assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é 

inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que 

preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei. 

Cláusula 16ª. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante. 

Cláusula 17ª.  Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 

apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta cláusula, visto que o prazo 

para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos. 

Cláusula 18ª. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas Faturas/Notas Fiscais emitidas, o 

contratante notificará a contratada para que proceda a devida correção, ficando o prazo de pagamento 

interrompido, prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo contratante dos documentos 

devidamente corrigidos. 

Cláusula 19ª - Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, para efeito de pagamento, excluirá o 

dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de 

expediente do CRESS 16ª Região.  

Cláusula 20ª - Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, cabendo a cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco 

décimos por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, até o efetivo pagamento. 

Cláusula 21ª - O Contratante não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos decorrentes da ausência 

total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais.  O 

Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço não estiver de 

acordo com as especificações exigidas. 

Cláusula 22ª - Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 

apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta cláusula, visto que o prazo 

para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos. 

Cláusula 23ª - O Contratante poderá deduzir do montante a pagar a empresa contratada os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela mesma, nos termos do contrato. 

Cláusula 24ª - Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados com 

factoring. 

Cláusula 25ª - Os preços serão fixos e irreajustáveis conforme legislação federal, pelo período de 12 (doze) 

meses. 
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Parágrafo primeiro: Não haverá readequação econômico-financeira do contrato, dentro do prazo de 

vigência, exceto se sobrevierem fatos novos, haja saber-se que os riscos da atividade comercial devem correr 

por conta da Contratada. 

Parágrafo segundo: O valor proposto será mantido pelo prazo de um ano e em caso de renovação do 

contrato, a critério do CRESS/AL e caso haja interesse da Contratada, incidirá, anualmente, o reajuste do 

valor contratado conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos doze meses que 

antecederam a renovação, ou outro índice que venha a substituí-lo.  

Cláusula 26ª - Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos serviços correrão 

por conta de recursos próprios do orçamento do Contratante. 

Cláusula 27ª - No valor especificado na clausula 5ª estão  incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

DA VIGÊNCIA/PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

Cláusula 28ª -O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, com início na data de sua 

assinatura (______de _________de 201_) e encerrando-se em __ de ______ de 20__. 

Parágrafoúnico: O presente contrato poderá ser prorrogado por igual período a critério do contratante, na 

forma preconizada no inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES  

CLÁUSULA 29ª. A  contratada (seus prepostos e empregados) compromete-se expressamente a guardar 

absoluto sigilo e integral confidencialidade a respeito de todos os dados e informações a que tiver acesso 

quando da execução de serviços ora contratados, sendo-lhe defeso revelar, divulgar, explorar e ou fornecer a 

terceiros estranhos ao presente instrumento quaisquer dados e/ou informações do contratante, sem a prévia e 

expressa autorização deste.  

Parágrafo primeiro: A cessação da vigência deste contrato não extingui a obrigação do sigilo profissional e 

empresarial assegurado por esta Cláusula, que persistirá nos termos da legislação vigente, sob pena de 

sujeição às sanções civis e penais cabíveis. 

Parágrafosegundo: Na hipótese de violação aos termos do sigilo e da confidencialidade assegurados nesta 

Cláusula, restará à contratada a obrigação de indenizar o contratante por quaisquer prejuízos que porventura 

a este venham a ser causados, quer sejam durante a vigência deste contrato quer sejam após a cessação deste, 

comportando-se ainda a adoção das medidas penais cabíveis.  

 

DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA 
Cláusula 30ª - Não haverá qualquer subordinação entre as partes contratantes, nem deste instrumento 

resultará qualquer vínculo de natureza trabalhista entre o contratante e a contratada, por seus profissionais 

integrantes do quadro societário e funcional, ou por profissionais por qualquer natureza vinculados a 

contratada. 

Parágrafoprimeiro: Caso o contratante seja acionado por quaisquer dos profissionais vinculados à 

contratada, é de inteira responsabilidade desta última assumir todo e qualquer ônus decorrente de 

condenação que porventura venha a se verificar e reflita sobre aquela contratante, inclusive — mas não 

restritivamente — trabalhista e/ou previdenciária. 

Parágrafo segundo: Outrossim, caso o contratante, em decorrência de qualquer tipo de condenação, 

conforme referenciado no §1° desta Cláusula, seja obrigada a pagar qualquer indenização aos profissionais 
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vinculados à contratada, esta concorda em ressarcir, bem como em manter a contratante isenta dos prejuízos 

provenientes de todas e quaisquer responsabilidades, perdas, danos, custos e despesas, inclusive honorários 

advocatícios, relacionados com quaisquer daquelas condenações.  

 

DAS RESPONSABILIDADES 

Cláusula 31ª. A contratada responderá civil e criminalmente pelos prejuízos causados ao patrimônio do 

contratante em decorrência de ação ou omissão de seus representantes legais, sócios, empregados ou 

prepostos. 

 

DAS ALTERAÇÕES 

Cláusula 32ª. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre 

através de Termo Aditivo. 

Parágrafo único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no parágrafo 

primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

DA EXECUÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula 33ª. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão 

pelas disposições da Lei nº 8666/93, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos 

preceitos e princípios do direito público. De forma que o contratante poderá rescindir o presente contrato, 

caso ocorram qualquer dos seguintes motivos:  

a - A inexecução total ou parcial de cláusulas contratuais; 

b - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c-  o atraso injustificado ou paralisação dos  serviços, sem justa causa ou prévia comunicação; 

d - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução dos 

serviços contratados;  

e -  o cometimento reiterado de faltas na sua execução, devidamente anotadas; 

f - a decretação de falência, dissolução da sociedade, alteração social ou a modificação da finalidade ou 

da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;  

g - razões de interesse público, de alta relevância, justificadas e determinadas pelo conselho pleno do 

contratante; 

h - a supressão, por parte do contratante,  acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 

limite permitido na Lei 8666/93;  

i - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias; 

j - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante dos serviços 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

l -  a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Cláusula 34ª. A rescisão do presente contrato poderá ser: 
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a) determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados no art. 78, da Lei 

8666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o 

contratante; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente;  

d) efetivada, caso qualquer uma das partes descumpra as disposições estabelecidas neste contrato.  

Parágrafo primeiro. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo segundo. De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão 

ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da contratada, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

Parágrafo terceiro.   A rescisão decorrente da hipótese prevista no  inciso I do artigo, do artigo 79, da Lei 

nº 8666/93 , acarretará a execução dos valores das multas e indenizações  para ressarcimento do contratante 

e a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao contratante. 

Cláusula 35ª. Na hipótese da contratada ou contratante pedirem a rescisão do contrato sem que a outra parte 

tenha dado motivo, a contratada terá direito à retribuição proporcional ao serviço que tiver realizado até a 

data da rescisão, desde que o mesmo tenha sido aprovado pelo contratante. 

Cláusula 36ª. O contratante poderá rescindir o presente contrato, no interesse da Administração, sem que 

caiba a contratada o direito a qualquer indenização. 

Cláusula 37ª. Em qualquer das hipóteses de rescisão deste contrato deverá haver notificação escrita, da parte 

interessada entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades 

previstas neste Contrato, com antecedência mínima de 15(quinze) dias. 

DOS ÔNUS E ENCARGOS 

Cláusula 38ª. Todas as despesas decorrentes do presente Contrato e necessárias a execução dos serviços, 

tais como: seguro de acidentes, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos, relativamente 

aos serviços, ficarão sob a responsabilidade do contratado. 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃODO CONTRATO.  

Cláusula 39ª. A fiscalização será exercida no interesse do contratante e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 

ocorrência, não implica co-responsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos; nem confere ao 

Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

Cláusula 40ª. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da 

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

perfeito cumprimento do contrato, devendo: 

a) Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;  

b) Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiverem em desacordo com o 

pactuado, sem prejuízo das penalidades sujeitas a que está sujeita a contratada, garantido o contraditório 

e a ampla defesa; 

c) Observar o cumprimento da legislação vigente aplicável aos serviços contratados. 
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Cláusula 41ª. A prestação dos serviços contratados será acompanhada, fiscalizada e atestada sua execução 

pela Gestora do Contrato, que será a Conselheira 2ª Tesoureira do Conselho Regional de Serviço Social 16ª 

Região. 

Parágrafo único: A Coordenadora executiva do CRESS 16ª Região funcionará como Fiscal Administrativa 

do contrato, auxiliando a gestora do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do mesmo. 

 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 42ª. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o contratante poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir o presente contrato e aplicar ao contratado as penalidades estabelecidas nos termos dos artigos 87 a 

88, da Lei nº 8.666/93.   

 

Cláusula 43ª. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de 

responsabilidade civil, as seguintes penalidades:  

a) Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos à 

execução do objeto de licitação;  

b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total da contratação, por dia de irregularidade e/ou 

por dia de atraso ou falta, da prestação do serviço especificado no contrato, limitada sua aplicação até o 

máximo de 10 dias e limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sanções cabíveis. 

Após o 10º (décimo) dia, os serviços poderão a critério do CRESS 16ª Região, não mais serem aceitos, 

configurando-se a inexecução do contrato. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, 

passível de cobrança via de execução e compensável pelo Contratante de qualquer crédito porventura 

existente; 

c) multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de 

infração a qualquer outra cláusula ou condição do Contrato, que poderá ser aplicada cumulativamente 

com outras sanções. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via 

de execução e compensável pelo Contratante de qualquer crédito porventura existente;  

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais; 

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 

entidade contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea anterior.  

Parágrafo primeiro - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 

da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente; 

Parágrafo segundo: Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

Parágrafo terceiro: As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Cláusula 44ª. Constituem motivo para rescisão do presente Contrato, todos aqueles enumerados pelos 

artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 

http://www.cress16.org.br/
mailto:cress@cress16.org.br


 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro – Cep 57.020-700 - Maceió – Alagoas 

Fone/Fax:(82) 3221.5305- Fone: (82) 3336.8709- CNPJ/MF n.º00.226.552/0001-12 

Site: www.cress16.org.br - E-mail: cress@cress16.org.br 

Parágrafo primeiro. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato ou a ocorrência de 

quaisquer dos motivos descritos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, será comunicado pela parte 

prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue pessoalmente, por via postal, com Aviso de 

Recebimento ou por outro meio previsto em lei, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 

03 (três) dias úteis; 

Parágrafo segundo. A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a imediata rescisão 

do Contrato, sem prejuízo de outras sanções, exceto com relação à falta de pagamento, que deverá ser 

observado o prazo estabelecido no inciso XV, do artigo 78 da Lei 8.666/93, para a suspensão dos serviços. 

Cláusula 45ª. As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado de qualquer das atribuições 

contratuais ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do(a) 

contratado(a), serão de sua inteira responsabilidade e caso não forem pagas tempestivamente, poderão ser 

descontadas do pagamento a que a Contratada fizer jus. 

Cláusula 46ª. Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

Cláusula 47ª. A recusa da contratada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, estando 

a proposta dentro de sua validade, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, fazendo-a  decair 

no direito a contratação.  

 

DA PUBLICAÇÃO 

Cláusula 48ª. A publicação do presente Contrato será realizada nos termos previstos na Lei nº 8.666/93. 

 

DO FORO 

Cláusula 49ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da 

Justiça Federal de Maceió/AL, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Maceió/AL, __ de ___________ de 20__ 

 

 

CONTRATANTE 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS/16ª REGIÃO/ALAGOAS 

 

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________ 

_______________________________ 
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    ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

  

À Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Serviço Social/CRESS/16ª 

Região/ALAGOAS 

 

 

Declaramos para os fins do Convite nº 01/2017 do CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL/CRESS/16ª REGIÃO/ALAGOAS, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, de que 

esta empresa não foi declarada  inidônea  para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas.  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

Maceió/AL,  _______ de __________ de 2017 

 

____________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA 

DE MENORES 

 

 

 

 

 

(nome da empresa) ________________________________--, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________________e no CRC sob o nº______________,estabelecida na Rua 

_____________________________________, Maceió/AL, CEP: ___________,  por seu representante legal, 

Sr. _______________, brasileiro, ________________ portador do RG/CI nº __________, inscrito no CPF 

sob nº ________________________, portador(a) 

da carteira de identidade profissional CRC nº ___/UF, residente e domiciliado em Maceió/AL, 

DECLARA,sob as penas  da Lei,  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não 

possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988  

 

Maceió/AL, ______de __________ de 2017 

 

 

______________________________ 

Nome por extenso, cargo, função e assinatura do sócio, dirigente, proprietário, procurador ou representante 

legal da licitante  

Nº Identidade-UF:  

Nº CPF: 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA 

REF. CONVITE N.01/2017 

 

PROPOSTA 

1 - Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 

8.666/93, com as alterações posteriores e as cláusulas e condições deste Convite.  

2 - Proponho prestar ao CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL16ª REGIÃO – CRESS/AL, 

pelos preços a seguir indicados, a prestação de serviços continuados de Assessoria  Contábil (Contabilidade 

Pública Federal) alcançando as áreas contábil, financeira, fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial ao 

Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, desempenhando  as atribuições especificadas no carta 

convite nº N.01/2017 e seus anexos, objeto desta licitação, obedecendo as estipulações do correspondente 

ato convocatório e asseverando que:  

a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.  

3 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, e o prazo para início dos serviços será aquele 

determinado pelo CRESS/16ª Região. 

4 - Valores propostos: 

O valor total da nossa proposta para prestação dos serviços especificados na carta convite é de R$ 

(______________________________________________________________), com valor mensal de 

R$_______________. 

 

5 – Declaro que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com mão de obra especializada, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, despesas, com cópias de 

documentos, bem como quaisquer outras relacionadas ao objeto da presente licitação. 

DADOS DO PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL:________________________________________  

ENDEREÇO: ___________________________________________  

CNPJ: _________________ FONES P/ CONTATO:__________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE 
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ANEXO V 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação do CRESS da 16ª Região/Alagoas  

 

Carta Convite nº 01/2017 

 

 

 

                                                      CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr(a) ___________________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade de nº ____________________ e do CPF de nº _________ ____________, a participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Carta Convite nº 01/2017, realizado por este Conselho Regional 

de Serviço Social da 16ª Região/Alagoas.  

 

Na qualidade de representante da empresa, outorga-se à pessoa acima credenciada poderes para atuar em 

todas as fases deste procedimento licitatório, podendo inclusive oferecer impugnações, assinar atas, 

renunciar ou desistir de recursos, requerer e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

 

 

Maceió/AL, ______de __________ de 2017 

 

 

______________________________ 

Nome por extenso, cargo, função e assinatura do sócio, dirigente, proprietário, procurador ou representante 

legal da licitante  

Nº Identidade-UF:  

Nº CPF 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

 

 

(nome da empresa) ________________________________--, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________________e no CRC sob o nº______________,estabelecida na Rua 

_____________________________________, Maceió/AL, CEP: ___________, por seu representante legal, 

Sr. _______________, brasileiro, ________________ portador do RG/CI nº __________, inscrito no CPF 

sob nº ________________________, portador(a)da carteira de identidade profissional CRC nº ___/UF, 

residente e domiciliado em Maceió/AL, DECLARA, para fins de participação na presente licitação e para 

todos os fins de direito, sob as penas da Lei, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua 

habilitação neste certame, na forma do § 2º, do art.32 da Lei 8.666/93.  

 

Comprometemo-nos, por fim, a declarar imediatamente qualquer fato impeditivo à contratação, caso venha a 

se verificar após a emissão desta declaração. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

Maceió/AL, ______de __________ de 2017 

 

 

______________________________ 

Nome por extenso, cargo, função e assinatura do sócio, dirigente, proprietário, procurador ou representante 

legal da licitante  

Nº Identidade-UF:  

Nº CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cress16.org.br/
mailto:cress@cress16.org.br


 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro – Cep 57.020-700 - Maceió – Alagoas 

Fone/Fax:(82) 3221.5305- Fone: (82) 3336.8709- CNPJ/MF n.º00.226.552/0001-12 

Site: www.cress16.org.br - E-mail: cress@cress16.org.br 

ANEXO VII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Objeto  

1.1 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de Assessoria Contábil 

(Contabilidade Pública Federal) para o Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, alcançando as 

áreas: contábil, financeira, fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial. 

 

2. Justificativa  

2.1 - A contratação do serviço pretendido justifica-se pela proximidade do término da vigência do atual 

contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, bem como, por não haver na estrutura 

organizacional do CRESS/AL área ou quadro funcional com tal competência/atribuição. Acrescentando-se, 

ainda, a necessidade deste Regional em atender à legislação vigente, com todas as suas especificidades, 

relativa à contabilidade pública, no que diz respeito aos órgãos de fiscalização do exercício profissional. 

2. 2 - Deve ser destacado, ainda, que o Conselho Pleno deste Regional deliberou pela impossibilidade de 

prorrogação do contrato de prestação de serviços de assessoria contábil então vigente. 

2.3 - Neste contexto, é importante justificar que os serviços relacionados ao objeto do Processo licitatório 

contribuirão para o cumprimento das competências legais deste CRESS. 

2.4 - Nos termos preconizados na legislação vigente, a contabilidade do Conselho Regional de Serviço 

Social/AL deve ser feita nos moldes da contabilidade pública federal, através das funções de orientação, 

controle, registro das atividades de administração financeira, fiscal e patrimonial, compreendendo todos os 

atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira e da guarda e administração dos bens do Conselho 

Regional. 

2.5 - Os serviços a serem objeto da licitação se enquadram como serviços continuados, pois suas 

interrupções podem comprometer a continuidade das atividades do CRESS 16ª Região. 

2.6 - O presente Termo de Referência foi elaborado em obediência ao disposto no art. 7º, § 2º, inciso I, da 

Lei 8.666/93, para contratação de serviços de assessoria contábil para o CRESS 16ª Região. 

 

3. Especificação do Objeto:  

3.1 - Os serviços, objeto do presente Termo de Referência, serão prestados pela pessoa jurídica contratada ao 

Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região, alcançando as áreas: contábil, financeira, fiscal, pessoal, 

orçamentária e patrimonial, obedecendo ao disposto no respectivo instrumento convocatório e seus anexos, 

na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, demais normas legais e regulamentares pertinentes.  

3.2 - Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços especializados e continuados de assessoria 

contábil (CONTABILIDADE PÚBLICA FEDERAL) ao CRESS 16ª Região, cujas atribuições seguem 

abaixo: 

3.2.1. Emitir Pareceres de Natureza Contábil e Financeira:  

a) Emitir parecer sobre a situação contábil, orçamentária, financeira e patrimonial do CRESS 16ª Região;  

3.2.2. Acompanhar a situação financeira do CRESS 16ª Região:  

a) Elaborar os balancetes mensais - balanços financeiro e patrimonial, da demonstração das variações 

patrimoniais, do comparativo da receita orçada com a arrecadada e do comparativo da despesa orçada com a 

realizada e emitir Parecer Técnico sobre eles, em conformidade com as normas fixadas pelo TCU e pelo 

CFESS: 

http://www.cress16.org.br/
mailto:cress@cress16.org.br


 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Sete de Setembro, nº 184, Centro – Cep 57.020-700 - Maceió – Alagoas 

Fone/Fax:(82) 3221.5305- Fone: (82) 3336.8709- CNPJ/MF n.º00.226.552/0001-12 

Site: www.cress16.org.br - E-mail: cress@cress16.org.br 

a) Informar o valor e percentual arrecadado no mês ou até o mês em relação à Proposta Orçamentária do 

CRESS 16ª Região:  

b) Informar o valor gasto e percentual no mês ou até o mês em relação à proposta orçamentária do CRESS 

16ª Região:  

c) Informar a disponibilidade financeira do mês;  

d) Informar se o resultado do período é um superávit ou um déficit orçamentário/financeiro;  

e) Informar onde o Conselho está arrecadando mais ou gastando mais;  

f) Alertar o Regional de possíveis dificuldades financeiras, tendo em vista o valor gasto até aquela data;  

g) Informar se a arrecadação está dentro do previsto;  

h) Propor reformulações orçamentárias quando a arrecadação já atingiu o valor previsto ou mesmo quando 

da realização de despesas além do previsto; 

i) Apresentar demonstrativo mensal da receita arrecadada, com a identificação dos valores da cota-parte 

devida ao Conselho Federal de Serviço Social;  

b) Informar a dotação orçamentária e disponibilidade financeira anteriormente à realização das despesas. 

3.2.3. Elaborar a proposta orçamentária do CRESS 16ª Região, com base no planejamento/metas previstas 

pelo Regional; 

3.2.4. Elaborar e emitir relatório sobre todas as reformulações orçamentárias do CRESS 16ª Região; 

3.2.5. Executar atividades relativas a rotinas trabalhistas: 

a) Conferir e efetuar todos os serviços de rotinas trabalhistas; 

b) Proceder as anotações no Livro de Registro de Empregados e nas Carteiras de Trabalho de todos os 

funcionários, bem como a atualização dos mesmos; 

c) Executar a folha de pagamento mensal dos funcionários, com emissão de contracheques, 

acompanhando e executando os reajustes salariais, férias, adicionais, gratificações, 13º salário, 

descontos, e demais rubricas devidas aos funcionários do Contratante; 

d) Elaboração de folha de pagamento de férias (emissão de avisos e recibos) e décimo terceiro salários, 

rescisões contratuais e encargos sociais, com a emissão das respectivas guias de recolhimento 

impostos devidos e toda documentação correspondente;  

e) Acompanhar o Quadro de férias dos trabalhadores e estagiários do CRESS, sinalizando os 

vencimentos e emitindo toda a documentação necessária; 

f) Elaborar mensalmente as provisões de férias, INSS s/ férias, FGTS s/ férias, PIS s/ férias, 13º salário, 

INSS s/ 13º salário, FGTS s/ 13º salário e PIS s/ 13º salário;  

g) Executar a rotina prevista em lei para a admissão de funcionários; 

h) Executar o cálculo e emissão das guias de recolhimento de todos os encargos sociais e tributos afins, 

tais como contribuição previdenciária - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 

Imposto de Renda, dentro do prazo de vencimento; 

i) Elaboração dos procedimentos legais junto ao INSS para situações de licença maternidade, salário 

maternidade, auxilio doença, aposentadoria, entre outros; 

j) Emissão dos recibos dos prestadores de serviço autônomo-RPA, com o preenchimento das Guias de 

ISS, IRRF, desses autônomos quando houver;  

k)  Cálculo e emissão de documentação relativa ao PIS/PASEP; 

l) Rotina de rescisão de contrato de trabalhos dos funcionários do CRESS 16ª Região, incluindo a 

homologação junto ao Sindicato competente ou a Superintendência do Trabalho e Emprego/Alagoas, 

Seguro desemprego, emissão de Termo de Rescisão e demais documentos pertinentes; 
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m) Controle da aplicação dos dispositivos e preceitos da CLT, legislação previdenciária, do Programa de 

Integração Social - PIS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e quaisquer outros 

aplicáveis às relações de emprego mantidas com o Contratante. 

n) Realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, demandas judiciais, 

entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através de planilhas, gráficos, relatórios, 

etc. 

o) Enviar, mensalmente, as informações e arquivos necessários ao SEFIP (Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); 

p) Controlar e calcular os valores a pagar relativos à Contribuição Sindical dos empregados do 

Contratante; 

 

3.2.6. Elaborar a Prestação de Contas Anual do CRESS 16ª Região, incluindo as seguintes peças:  

a) Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada; 

b) Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada pela Assessoria Contábil;  

c) Balanço Financeiro;  

d) Balanço Patrimonial;  

e) Demonstração das Variações Patrimoniais; 

f) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários;  

g) Relatório da Assessoria Contábil do Regional; 

h) Justificativa de déficit se houver;  

i) Justificativa de valores inscritos em devedores de Entidades e Diversos Responsáveis; 

j) Preparar Relatório Analítico dos Bens Móveis; 

l) Conferir os Relatórios de Gestão do CRESS 16ª Região, em conformidade com as normas fixadas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Serviço Social; 

m) Elaborar e emitir relatório sintético sobre a prestação de contas anual do CRESS 16ª Região, em 

conformidade com as normas fixadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS). 

 

3.2.7 Cumprir os prazos para a entrega dos balancetes, proposta orçamentária, reformulações orçamentárias, 

despesas mensais, pagamentos de tributos e encargos sociais e prestação de contas do CRESS 16ª Região: 

a) Balancetes Mensais: até o décimo dia útil de cada mês subsequente; 

b) Proposta orçamentária: até o dia 30 de outubro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo CRESS 

Alagoas;  

c) Reformulação Orçamentária: nos prazos solicitados pelo CRESS 16ª Região, sendo que a última 

reformulação ocorrerá até 30 de outubro de cada exercício;  

d) Prestação de Contas: até o dia 20 de fevereiro de cada exercício ou em outro prazo fixado pelo CRESS 

16ª Região; 

e) Folha de pagamento: até cinco dias antes da data de pagamento dos funcionários; 

f) Encargos sociais/tributos: até cinco dias úteis antes da data de vencimentos; 

3.2.8 - Assessorar ao CRESS 16ª Região: 

a) Esclarecer dúvidas sobre os Balancetes Mensais, Proposta Orçamentária, Reformulação Orçamentária, 

Relatório Anual de Gestão/TCU e Prestação de Contas; 

b) Esclarecimentos que se fizerem necessários acerca da parte financeira, orçamentária, fiscal, contábil e 

patrimonial; 

c) Participação em reuniões mensais do Conselho Fiscal do CRESS 16ª Região; 
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d) Participação em reuniões de diretoria/conselho pleno/comissões/assembléia quando devidamente 

convocado/a pelo CRESS 16ª Região; 

e) Assessorar a Comissão de Licitação, quando solicitado, emitindo parecer de cálculos relativos a balanço 

patrimonial e planilhas de preços de empresas participantes em licitações do CRESS-AL; 

f) Emissão de parecer técnico com disponibilidade orçamentária e financeira nos processos licitatórios; 

g) Emissão de parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, reequilíbrio econômico-

financeiro de contratos firmados entre o CRESS 16ª Região e terceiros, principalmente em relação às 

contratações de serviços de mão de obra terceirizada analisando e julgando as Planilhas de Formação de 

Preços apresentadas, a fim de se verificar se o valor solicitado corresponde à realidade contábil apresentada. 

Tal parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

processo; 

h) Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes às áreas contábeis e 

financeiras; 

i) Suporte para atualização do portal da transparência do CRESS 16ª Região com envios mensais das 

planilhas, informes relativos a balancetes, balanço orçamentário, balanço patrimonial, comparativo da receita 

e despesa, dentre outras correlatas; 

j) Assessoramento à diretoria do CRESS 16ª Região na elaboração dos relatórios de prestação de contas, 

Relatório de Gestão anual a ser apresentado ao CFESS e TCU; 

3.2.9 - Efetuar os registros contábeis do CRESS 16ª Região: 

a) Emissão de relatórios mensais e anual (Balanços, Balancetes, Variações Patrimoniais, Comparativo da 

Receita Orçada versus Arrecadada, Comparativo da Despesa autorizada versus realizada, Relatório de 

Repasse para o Conselho Federal de Serviço Social); 

b) Cálculo e emissão das guias de todos os tributos e retenções federais, estaduais e municipais, tais como 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Imposto Sobre Serviço - ISS, Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, dentre outros sempre 

que exigidos pela legislação, dentro dos prazos legais; 

c) Comunicação aos órgãos públicos das alterações cadastrais do Conselho Contratante;  

d) Elaboração e apresentação, nos prazos legais, aos órgãos competentes de todas as Declarações exigidas 

pela legislação federal, estadual e municipal, tais como Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – 

DIRF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e Demonstrativo de Apuração de 

Contribuições Sociais - DACON; CAGED (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados), DIPJ e 

RAIS, entre outras que sejam necessárias conforme previsão legal 

e) Expedição e regularização de certidões negativas do CRESS 16ª Região junto à Órgãos Públicos, tais 

como: Certidão Negativa relativa à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Certidão 

Negativa de Débitos, inclusive quanto à Dívida Ativa, expedida pela Secretaria de Estado, Certidão Negativa 

de Débito (CND), expedida pela Previdência Social, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido 

pela Caixa Econômica Federal, entre outras que se sejam necessárias; 

f) Atendimento e orientação acerca de exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização dos órgãos competentes;  

g) Controle e emissão de documentos relativos à Contribuição Sindical dos empregados do CRESS 16ª 

Região; 

h) Cumprimento e orientação das exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as autarquia 

federais. 
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3.2.10. Realizar, mensalmente, depreciação dos bens móveis do CRESS 16ª Região, conforme legislação 

vigente; 

3.2.11.  Realizar a conciliação bancária, mensalmente; 

3.2.12. Arquivamento de todos os documentos inerentes às rotinas financeiras e contábeis conforme as 

normas vigentes; 

3.2.13. Contato com a Agência Bancária indicada pelo CRESS 16ª Região para resolução de questões 

pertinentes a área contábil e outros assuntos de natureza correlata; 

3.2.14. Providenciar o certificado digital sempre que necessário; 

3.2.15. Acompanhamento da inadimplência; 

3.2.16. Contribuição para monitoria das rubricas orçamentárias com a finalidade de criar uma base de dados 

para tomada de decisão da diretoria; 

3.2.17. Alteração dos nomes dos gestores nos órgãos competentes após mudança de gestão e/ou de endereço; 

3.2.18. Realizar, obrigatoriamente, a escrituração contábil do Contratante, a emissão de relatórios anual e 

mensal, assim como os demais procedimentos previstos neste Convite, por meio de software indicado e 

fornecido pelo Conselho Contratante (atualmente, o Siscont Net, da empresa Implanta informática LTDA), 

ou outro que vier a substituí-lo. Exceto para elaboração de folha de pagamento, que fica a cargo da 

contratada; 

3.2.19. Cumprir as exigências legais concernentes à contabilidade pública voltada as autarquias federais 

(órgãos de fiscalização do exercício profissional); 

3.2.20. Outras atribuições não citadas anteriormente que fazem parte da atividade contábil e financeira, 

inerentes à assessoria contábil. 

3.2.21. Para a boa execução dos serviços à contratada, por intermédio de um/a Contador/a, deverá 
comparecer pelo menos uma vez por semana a Sede do CRESS 16ª Região, com a finalidade de atualizar o 
sistema com informações contábeis, emissão de pareceres contábeis e efetivar serviços contábeis previstos 
no contrato. Toda documentação contábil estará à disposição da contratada na sede do CRESS 16ª Região, 
não podendo, em hipótese alguma, ser retiradas das dependências do referido Conselho . 

 

4- Obrigações da Contratada 

4.1. O serviço, objeto do presente Termo de Referência, será executado pela contratada, obedecendo ao 

disposto no respectivo instrumento convocatório e seus anexos, na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

demais normas legais e regulamentares pertinentes. 

4.2 . São obrigações da contratada: 

a) Cumprir e fazer cumprir, integralmente, os termos estipulados no presente Termo, contrato e no 

procedimento licitatório; bem como, as leis, regulamentos, determinações e posturas emanadas pelos 

órgãos competentes;  

b) Comunicar, por escrito, ao contratante, imediatamente, qualquer falha na efetivação ou inexecução 

dos serviços ora ajustados; bem como, todas as ocorrências anormais verificadas na execução do 

objeto, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento e/ou 

resolutividade das questões apontadas; 
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c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no 

fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65,  da Lei 

Federal 8666/93; 

d) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições que culminaram com sua habilitação e qualificação na fase de licitação; 

e) Corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, quaisquer 

serviços, que vier a ser recusado por execução em desacordo com as especificações mínimas exigidas 

e/ou recusado por justo motivo pelo CRESS 16ª Região; 

f) Responsabilizar-se, administrativa, civil e penalmente, e ressarcir eventuais prejuízos causados ao 

CRESS 16ª Região e/ou terceiros, provocados por ineficiência, imperícia, imprudência, negligência 

ou dolo na execução dos serviços cometidas por ela, por seus sócios, prepostos e empregados, na 

execução dos serviços, objeto do contrato a ser firmado entre as partes. Não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade, a fiscalização da contratante, em seu acompanhamento; 

g) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do CRESS 16ª 

Região/contratante; 

h) Responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações e despesas decorrentes da legislação trabalhista, 

fiscal, previdenciária, social e tributária aplicável ao presente contrato e outras despesas que incidam 

direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste instrumento, incluindo, indenizações 

civis e quaisquer outras que forem devidas a seus representantes legais e empregados no desempenho 

dos serviços, ficando o CRESS 16ª Região isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

i) Executar fielmente o objeto do contrato, dentro da legislação vigente, do melhor padrão de qualidade, 

de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e 

qualidades exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de 

Contabilidade de Alagoas, cumprindo todas as especificações estabelecidas na proposta de preços e 

documentos apresentados ao contratante, no presente processo licitatório; 

j) Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos, bem 

como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos competentes, pertinentes à matéria objeto do 

presente Termo de Referência; 

k) Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra informação decorrente da 

contratação, sem prévia autorização da Contratante. 

l) Submeter-se à fiscalização por parte do contratante, acatando as determinações e especificações 

contidas no Edital de Convite; 

m) Utilizar de forma privativa, sigilosa e confidencial, os documentos fornecidos pelo contratante para a 

execução do Contrato; 

n) Não contratar empregado para prestar serviços para o CRESS 16ª Região /AL que seja familiar de 

conselheiro, assessor ou funcionário do Conselho, ocupante de cargo efetivo ou em comissão, em 

conformidade com o disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, considerando-

se familiar o cônjuge, ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau; 

o) Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do contrato, 

qualquer relação de emprego entre o CRESS 16ª Região e os empregados que a contratada fornecer 

para execução dos serviços; 
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p) Designar, formalmente, um profissional para representá-la junto à contratante (preposto), o mesmo 

deverá ser instruído quanto à necessidade de cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da 

Lei nº 8.666/93; 

q) Fornecer número telefônico e e-mail, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços 

contratados; 

r) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos 

causados, comprovadamente, por seus representantes e funcionários; 

s) Não proceder à veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

do CRESS 16ª Região; 

t) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do CRESS 16ª 

Região/contratante; 

u) As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações contratuais ou que forem 

decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do (a) contratado(a), serão de sua 

responsabilidade. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Adimplir com o pagamento  do valor pactuado, na forma e nos prazos determinados; 

b) Fornecer a contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especificar 

os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos 

termos da Lei 8.666/93; 

d) Cumprir e fazer cumprir integralmente os termos do presente contrato; 

e) Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei 8666/93; 

f) Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela contratada de quaisquer das 

cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, com observância dos ditames previstos na Lei de 

Licitações; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo/Edital/Contrato; 

h) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

i) Notificar, por escrito, à empresa contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, 

incorreções e irregularidades observadas na execução do objeto contratual, fixando prazos para as 

devidas correções; 

j) Notificar, por escrito, à empresa Contratada sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o contraditório e a ampla defesa; 

k) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias ao 

desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da contratada; 

l) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados. 

 

6. Local da Execução dos Serviços:  

6.1.  Sede do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/CRESS/AL, situado na Rua Sete de 

Setembro, nº 184, Centro, Maceió/AL, podendo sofrer alteração de endereço nesta cidade. 

 

7. Definição dos Métodos 
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7.1.  A contratação pretendida se dará por meio de procedimento licitatório na modalidade Carta Convite por 

menor preço global, na forma de Edital e seus respectivos anexos. 

 

8.  Acompanhamento e Fiscalização do contrato 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da conformidade 

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

cumprimento do contrato, devendo: 

a) Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;  

b) Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem 

prejuízo das penalidades sujeitas a que está sujeita a contratada, garantido o contraditório e a ampla defesa; 

c) Observar o cumprimento da legislação vigente aplicável aos serviços contratados; 

8.2. A fiscalização será exercida no interesse do contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos; nem confere ao Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados; 

8.3. O CRESS 16ª Região se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os termos 

do instrumento convocatório, deste Termo de Referência, do contrato ou da legislação pertinente 

8.4 - A prestação dos serviços contratados será acompanhada, fiscalizada e atestada sua execução pela 

Gestora do Contrato, que será a Conselheira 2ª Tesoureira do Conselho Regional de Serviço Social 16ª 

Região; 

8.4.1. A Coordenadora executiva do CRESS 16ª Região funcionará como Fiscal Administrativa do contrato, 

auxiliando a gestora do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do mesmo; 

8.5. O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados 

em desacordo com o presente Edital, seus Anexos e com o contrato.  

 

9.  Dotação Orçamentária 
9.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento do contratante para o exercício de 2018, sob a Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.04.04.002– Serviços de Assessoria e Consultoria.  

9.1.1. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

10. Valor Estimado Para a Contratação 

10.1. Com base na disponibilidade orçamentária deste Conselho, o valor global máximo estimado para 

contratação do objeto dessa licitação é de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) para contrato de 

12 (doze) meses, cujo pagamento será efetuado em doze parcelas mensais estimadas de até R$ 1.900,00 

(hum mil e novecentos reais); 

10.2. No valor acima deverá estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação; 

10.3. Não haverá readequação econômico-financeira do contrato, dentro do prazo de vigência, exceto se 

sobrevierem fatos novos, haja saber-se que os riscos da atividade comercial devem correr por conta da 

Contratada; 
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10.4 - O valor proposto será mantido pelo prazo de um ano e em caso de prorrogação do contrato, o índice 

de reajuste a ser aplicado será INPC – Índice Nacional de Preços ao consumidor, dos últimos doze meses 

que antecederam a renovação, ou outro índice que venha a substituí-lo; 

10.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis conforme legislação federal, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

11. Prazo de Vigência 

11.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do mesmo, com previsão 

de prorrogação na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Nº 8.666/93, mediante termos aditivos. 

 

12. Das Condições de Pagamento 

12.1. A contratada deverá apresentar notas fiscais/faturas dos serviços prestados, acompanhada pela 

documentação completa prevista no contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços; 

12.2.  O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da entrega da nota fiscal/fatura, 

desde que apresentada à documentação completa prevista no contrato ao CRESS 16ª Região, após o atesto 

da execução dos serviços pelo/a fiscal  do contrato; 

12.3.  Os pagamentos poderão ser efetuados através de transferência bancária, com crédito em conta corrente 

indicada pela Contratada  ou por outro meio previsto na legislação vigente; 

12.4. Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e penalizações por 

eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as compensações financeiras em caso de 

eventuais antecipações de pagamento, conforme lhe faculta o Art. 40, XIV, letra “d”, da Lei 8.666/93; 

12.5. Sobre os pagamentos efetuados, serão retidos na fonte e recolhidos pelo CRESS/16ª Região os tributos 

federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, e alterações seguintes, com exceção 

das empresas optantes pelo Simples Nacional;  

12.6 – Caso a contratada seja optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

12.7. Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, os fatos serão informados à contratada, e a contagem do prazo para pagamento será 

reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida;  

12.8. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão informados à 

contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.  

12.9. Para o pagamento o CRESS 16ª Região observará rigorosamente a manutenção das condições de 

habilitação da Contratada, no que se refere aos documentos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal 

Federal (Receita Federal do Brasil – certidão Conjunta de FGTS e INSS – e Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista); Regularidade Fiscal Municipal e Estadual; 

12.10. Para fins de pagamento a empresa contratada deverá apresentar junto com o boleto/fatura/nota fiscal a 

seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio do Contratado; 

b) Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Estadual do domicílio do Contratado; 

c) Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Dívidas Trabalhistas; 

12.11. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CRESS 16ª Região nos seguintes casos: 
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a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços 

contratados e que, a prejuízo do Contratante, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar em 

risco a prestação dos serviços; 

b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada; 

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas; 

12.12. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, 

deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e 

fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo 

representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em 

sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os 

requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei; 

12.13. Nenhum pagamento será realizado à empresa Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante; 

12.14. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas Faturas/Notas Fiscais emitidas, o contratante 

notificará a contratada para que proceda a devida correção, ficando o prazo de pagamento interrompido, 

prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo contratante dos documentos devidamente 

corrigidos; 

12.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, para efeito de pagamento, excluirá o dia do início 

e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente do CRESS 

16ª Região;  

12.16 - Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo CRESS 16ª Região, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, cabendo a cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco 

décimos por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, até o efetivo pagamento; 

12.17. O CRESS 16ª Região não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos com ausência total ou 

parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais.  O 

CRESS/AL reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço não estiver de 

acordo com as especificações exigidas; 

12.18. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 

apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta cláusula, visto que o prazo 

para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos. 

12.19. O CRESS 16ª Região poderá deduzir do montante a pagar a empresa contratada os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela mesma, nos termos do contrato. 

12.20. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição 

para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da 

obrigação do CRESS 16ª Região; 

12.21. Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados com factoring. 

 

 13.  Da Inexecução e Rescisão Do Contrato: 

13.1. O contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da 

Lei nº 8666/93, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do 

direito público.  

13.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 

prescritas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa. Segundo a gravidade da falta 
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cometida, o contratante poderá aplicar ao contratado as penalidades estabelecidas nos termos dos artigos 87 

a 88, da Lei nº 8.666/93; 

13.3. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de 

responsabilidade civil, as seguintes penalidades:  

a) Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendida como faltas leves aquelas que não acarretam prejuízos significativos à execução 

do objeto de licitação; 

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total da contratação, por dia de irregularidade e/ou 

por dia de atraso ou falta, da prestação do serviço especificado no contrato, limitada sua aplicação até o 

máximo de 10 dias e limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sanções cabíveis. 

Após o 10º dia, os serviços poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a 

inexecução do contrato. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via 

de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente; 

c) Multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de infração a 

qualquer outra cláusula ou condição do Contrato, que poderá ser aplicada cumulativamente com outras 

sanções. Esta quantia é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via de execução e 

compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações 

legais; 

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 licitante vencedora ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

14.  Critérios de Julgamento  

14.1. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após análise da proposta de preço e dos 

documentos de habilitação, atendidas as exigências do Edital, houver ofertado o menor preço global 

estimado, pelo período de 12 (doze) meses; 

14.2.  As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a prestação dos serviços. 

 

Maceió/AL, 02 de Outubro de 2017 

 

 

___________________________________ 

CONSELHEIRA TESOUREIRA DO CRESS 16ª REGIÃO/AL 
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