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EDITAL - CONVITE 003/2013 
 
 
OBJETO: Prestação Serviços de Publicação de balancetes semestrais e balanços 
anuais, na forma e exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
2. DO OBJETO 
3. DA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL 
4. DOS ENVELOPES 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
7. DA HABILITAÇÃO 
8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
9. DOS RECURSOS 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11. DO PAGAMENTO 
12. DO PRAZO E DAS PRORROGAÇÕES 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15. DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
17. DA RECISÃO CONTRATUAL 
18. DO REAJUSTE 
19.  DAS PENALIDADES 
20.  DA ADJUDICAÇÃO 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
ANEXOS: 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial 
Anexo III – Minuta Contrato 
Anexo IV – Modelos de Declarações 
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Convite Nº 003/2013 

 
 
 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. – DESENVOLVE, por meio da Comissão 
Mista de Licitação, instituída pela Portaria Nº. 15/2013, de 04/06/2013, baixada pelo Diretor 
Presidente desta Agência, leva ao conhecimento de vossas senhorias, que realizará esta 
licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Art. 23, inciso II, alínea “a”, na 
modalidade Convite, sob o Regime de menor preço global, no dia 20 de agosto de 2013, a 
partir das 10:00 horas (horário local), em sessão pública, na sede da Agência de Fomento de 
Alagoas S.A. - DESENVOLVE, protocolar e abrir os envelopes contendo separadamente os 
documentos de habilitação e das propostas de preços, referente à Prestação de Serviços de 
Publicação em Jornal, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) e com a autorização 
contida no Processo Licitatório Nº. 25050-0248/2013. 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Comissão 
Mista de Licitação, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 
mencionada no preâmbulo deste Edital: 
 
DATA: 20 de agosto de 2013. 
 
HORÁRIO: 10:00 horas (horário local). 
 
LOCAL: Sede da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, localizada na Rua 
Doutor Antonio Cansanção, 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, Maceió – Alagoas. 
 
1.1.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento dos envelopes e a 
avaliação dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços referentes a 
presente licitação serão realizados no primeiro dia útil que se seguir. 
 
1.2. As licitantes serão intimadas das decisões da Comissão Mista de Licitação, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado, salvo se presentes todas as licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
 
1.3.  Da sessão pública, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas todas as ocorrências, 
inclusive Propostas de Preços apresentadas, e que, ao final, será assinada pelos 
membros da Comissão mista de Licitação e pelas licitantes presentes. 
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2. OBJETO 
 
2.1.  Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de Agência de 
Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, pelo período de 12(doze) meses, conforme 
a Lei 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o art. 4 da Circular Nº 2804/98 do Banco 
Central do Brasil e, ainda, com o Termo de Referência (Anexo I), deste edital; 
 
2.2.  Integra este Convite Nº 003/2013, independente de transcrição, os seguintes 
anexos: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência Nº 044/2013 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial  
c) ANEXO III – Minuta Contratual 
d) ANEXO IV – Modelos de Declarações 

 
3. DA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL 
 
3.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e retirados por representante da 
empresa interessada, que se enquadre nas condições de participação, até 24 (vinte e 
quatro) horas, antes da data e hora designadas para a entrega e abertura dos envelopes, 
na sede da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, de segunda a sexta, no 
horário das 08h30min às 12h30min e das 14h00min às 18h00min, ou no site 
www.desenvolve-al.com.br.  
 
 
4. DOS ENVELOPES 
 
4.1. Para se habilitarem na presente licitação os interessados deverão apresentar os 
documentos adiante relacionados à Comissão Mista de Licitação, em data, hora e local 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes individualizados, fechados, 
contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 
 
 

a) ENVELOPE Nº 1 (Habilitação) 
 CONVITE Nº 003/2013 
 (Nome e endereço da Licitante)  

 
 

b) ENVELOPE Nº 2 (Proposta de Preço) 
 CONVITE Nº 003/2013 
 (Nome e endereço da Licitante) 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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5 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1.  As propostas deverão ser apresentadas na data, hora e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, em envelope lacrado e não transparente;  
 
5.1.1. As propostas deverão conter especificações claras a respeito do objeto, tais como: 

 
a)  Valor anual dos serviços, objeto deste Edital; 
 
b)  Impressas, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a 

identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas pelo representante legal, sobre 
carimbo com nome, identidade ou CPF; 

 
c)  Conter especificação clara e sucinta do objeto oferecido - no que couber - e 

demais características:  
 

I) Preço cotado em moeda nacional, acrescido de apenas duas 
casas após a vírgula de unidade de real, destinados a 
expressar o valor em centavo, de forma unitária, em algarismo 
e por extenso, com o valor total incluído; e, 
 

II) Validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da apresentação, excluídos os prazos de 
recursos administrativos. 

 
5.1.2.  Não serão aceitas propostas enviadas por Telex, Fax ou outro meio que descaracterize o 
sigilo da licitação; 
 
 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. A Comissão Mista de Licitação receberá os envelopes contendo os documentos para 
habilitação e a proposta, em sessão pública, a ser realizada na data, hora e local 
definidos neste Convite, observados os seguintes procedimentos: 
 

a)  Não receberá documentos para habilitação ou proposta após a abertura do 
primeiro envelope; 

 
b)  Verificará a credencial do representante de cada licitante, na qual deverá constar a 

outorga de poderes para responder e agir em todas as fases do certame licitatório, 
ou no caso de sócio, o próprio contrato social; 
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c)  A Agência de Fomento de Alagoas S.A. – DESENVOLVE admitirá a participação 
de um único representante credenciado de cada licitante e, na hipótese de sua 
posterior substituição, nova credencial deverá ser apresentada para o substituto; 

 
d)  A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as 

propostas será realizada em sessões públicas, nas quais serão lavradas atas 
circunstanciadas, devidamente, assinadas pelos representantes dos licitantes 
presentes e pelos componentes da Comissão Mista de Licitação; 

 
e)  Toda a documentação para habilitação e as propostas serão rubricadas pelos 

representantes dos licitantes presentes nas respectivas sessões e pelos membros 
da Comissão Mista de Licitação;  

 
f)  As propostas entregues fora da data e horário limite de apresentação serão 

devolvidos ao licitante, nas mesmas condições que foram recebidas; 
 

g)  Na primeira sessão, serão recebidos pela Comissão Mista de Licitação todos 
os envelopes, sendo abertos, em princípio, somente os relativos aos 
documentos de habilitação dos proponentes, sendo facultado à Comissão 
efetuar a sua apreciação durante a própria sessão ou marcar, na 
oportunidade, uma nova data para a divulgação do resultado da Habilitação, 
de modo a possibilitar uma melhor análise dos documentos apresentados. 
Caso na primeira sessão, a Comissão Mista de Licitação decida proclamar o 
resultado da habilitação e, desta decisão, haja declaração expressa de 
todos os participantes de desistência de interposição de recursos, será feita 
a devolução dos envelopes fechados dos proponentes inabilitados, 
contendo as respectivas propostas e abertos os envelopes contendo as 
propostas dos proponentes habilitados; 

  
h)  Não tendo sido, na primeira sessão, abertos os envelopes contendo as 

propostas dos proponentes habilitados e devolvidos fechados os dos 
proponentes inabilitados, a Comissão designará, para esse fim, transcorrido 
o prazo legal para interposição de recurso, ou após julgamento e solução do 
recurso porventura interposto, uma segunda sessão; 
 

i)  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Mista 
de Licitação; 

  
j)  Nas sessões de recepção e abertura dos envelopes serão lavradas atas 

circunstanciadas, que mencionarão todas as propostas, registrarão as 
reclamações feitas e demais ocorrências que interessem ao julgamento da 
Licitação. As atas serão assinadas pelos Membros da Comissão Mista de 
Licitação e pelos representantes credenciados dos Licitantes presentes; 
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k)  A Comissão reserva-se o direito de adiar os horários e datas de recebimento 

e/ou abertura dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, em 
qualquer fase; e, 

 
l)  Os Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais serão considerados 

"em análise" a partir de sua abertura até a comunicação oficial do resultado 
de cada fase.  

 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Para participação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes 
documentos de habilitação: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal: 
 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
 
a) Atos constitutivos, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 

registrado na forma da Lei; 
 

b) No caso de sociedade por ações, os documentos deverão ser apresentados, 
acompanhados dos documentos de eleições de seus administradores; e, 
 

c) No caso de empresa individual, registro comercial feito perante a junta 
comercial, da sede ou domicilio da licitante. 

 
 
HABILITAÇÃO TÉCNICA 

                   
a) Declaração de que a empresa tem capacidade técnica para realização do 

serviço previsto neste Edital. 
 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; e, 
 

b) Comprovação de Patrimônio Líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação. 

 



 
 

PROCESSO Nº 25050-248/2013 - Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
CONVITE Nº 003/2013 - Ouvidoria: 0800 095-0617 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

7 

REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

 
b) Prova de regularidade relativa a tributos Estaduais do domicílio do licitante; 
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa 

de Débito - CND, fornecida pelo INSS; 
 

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

e) Certidão Negativa de Tributos Federais; e, 
 

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da licitante; 
 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da 
Consolidação da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto – Lei nº 5.452, 1º de maio 
de 1943. 

 
h) Declaração de inexistência de fatos impeditivos na habilitação, conforme modelo 
(ANEXO IV). 

 
i) Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18(dezoito) anos para 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos para 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze anos), em 
conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo (ANEXO IV). 

 
7.2. Os documentos referidos no item 7.1.  poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada em cartório, ou por cópia à vista do original; 
 
7.3. De acordo com o estabelecido no inciso III, o Artigo 9º, da Lei 8.666/93, não poderá 
participar direta ou indiretamente da presente licitação ou da execução do serviço, o servidor ou 
dirigente da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE; 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital.  
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8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
8.1. A confirmação de inabilitação da(s) licitante(s) importará em preclusão do seu direito 
de participar das fases subsequentes; 
 
8.2. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço desde que 
atendidas rigorosamente às especificações contidas neste Convite; 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto 
no parágrafo 2º do Art. 3, da Lei Nº. 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo;  
 
8.4. No julgamento das propostas, a Comissão poderá relevar os erros e incorreções que não 
prejudiquem o caráter competitivo do Certame; 
 

a)  A Comissão Mista de Licitação efetuará a correção das propostas e sendo 
detectados os erros aritméticos nas mesmas, sua correção será efetuada 
considerando que, em caso de discrepância entre os preços unitário e total, 
prevalecerá o preço unitário, sendo corrigido o preço total; e, 
 

b)  A Comissão Mista de Licitação, dada a complexidade do objeto para o julgamento 
desta licitação, poderá utilizar de assessoramento técnico de competência 
especifica, a ser efetivado através de parecer que integrará o processo. 

 
8.5. Serão desclassificadas: 
 

a) As propostas que não atenderem as exigências do Convite; 
 

b) As propostas com preços superiores ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles preços globais ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; e, 

 
c) Não serão aceitas as propostas de preços incompatíveis com aqueles praticados 

por órgãos ou entidades da administração pública, precedidos de ampla pesquisa 
de mercado, ou ainda aqueles que ofereçam como opção outro preço. 

 
8.6. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Mista de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 
originaram a inabilitação dos licitantes ou a desclassificação das propostas; 
 
8.7.  A decisão da Comissão Mista de Licitação tornar-se-á definitiva após a homologação pela 
autoridade competente da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE. 
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9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Mista de Licitação serão 
acolhidos, nos termos do Art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações; 
 
9.2. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Convite cabem: 

 
9.2.1 Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata 
nos casos de: 
 
 

a) Habilitação e inabilitação do licitante; 
 
b) Julgamento das propostas; 

 
c) Anulação ou revogação da licitação; 

 
d) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; e, 

 
e) Rescisão do contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos. 
 
 
9.3. Os recursos ou impugnações somente poderão ser manifestados por intermédio do 
representante legal da licitante ou por procurador legalmente habilitado; 
 
9.4. As decisões da Comissão Mista de Licitação tomadas nas sessões de julgamento serão 
diretamente comunicadas aos interessados; 
 
9.5. Aplicam-se ainda, aos recursos e impugnações as disposições previstas no artigo 41 da Lei 
Nº. 8.666/93. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes desta licitação 
correrão por conta dos recursos oriundos do Governo do Estado de Alagoas, devendo a mesma 
correr através do Programa de Trabalho – Manutenção das Atividades do Órgão, PTRES 
250031, Plano Interno 001764, Fonte 0100 - recursos ordinários do orçamento de 2013, 
elemento de despesa 339039-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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11. DO PAGAMENTO 
 

11.1. O pagamento dos serviços deverá ser efetuado em parcelas mensais, até o 5º 
(quinto) dia útil, após a comprovação da prestação de serviços, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, no endereço desta Agência de Fomento e devidamente assinada 
pelo Gestor do Contrato; 
 
11.1.1. A Nota Fiscal/Fatura de prestação dos serviços deverá ser apresentada até o dia 
30 (trinta) do mês da prestação do serviço, emitida, sem rasura, em letra legível, em nome 
da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, CNPJ Nº 10.769.660/0001-95, 
contendo o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência; 
 
11.1.2. Nota Fiscal/Fatura contendo descrição do objeto da licitação e valor total, 
mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da licitação e do contrato; 
 
11.1.3. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, 
esta será devolvida à CONTRATADA e, o prazo para seu pagamento passará a ser 
contado a partir da data da sua reapresentação válida; 
 
11.1.4. Ultrapassado o prazo para pagamento previsto no caput desta cláusula, por 
responsabilidade do CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus à mora de 1% (um por 
cento) ao mês “pro rata die”, sobre o valor faturado; 
 
11. 2.  Em nenhuma hipótese será efetuado o pagamento de qualquer valor ou percentual a título 
de antecipação. 

 
 

12. DO PRAZO E DAS PRORROGAÇÕES 
 
12.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a homologação publicada no Diário 
Oficial do Estado, devendo ser assinado pela adjudicatária logo após a convocação; 
 
12.2.  O prazo de vigência do contrato correrá a partir da sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo este ser prorrogado à luz do disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8666/93; 
 
12.3. É facultado à Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, quando o 
convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar 
os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e, 
nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 
de conformidade com o ato convocatório; 
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12.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1. Prestar o serviço objeto desta contratação, dentro do prazo e condições estabelecidos no 
Termo de Referência (ANEXO I), responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua 
inobservância; 
 
13.2. Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito aos seus serviços pela 
CONTRATANTE;  
 
13.3. Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sob pena de ser considerada 
como inexistente qualquer dificuldade encontrada pelos técnicos da CONTRATADA que, 
eventualmente, possa prejudicar a eficácia ou resultado dos trabalhos; 
 
13.4. Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela CONTRATANTE; 
  
13.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução contratual; 
 
13.6. Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE; 
 
13.7. Manter durante toda a execução do contrato, em consonância com as obrigações 
assumidas, todas as condições de regularidade fiscal, bem como as demais condições de 
habilitação e as de qualificação exigidas na licitação; 
 
13.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência 
da CONTRATANTE. 
 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
14.1. Receber o objeto do Contrato, através do setor responsável por seu acompanhamento ou 
fiscalização, em conformidade com o Inciso II, do Art. 73 da Lei 8.666/93; 
 
14.2. Proporcionar as condições necessárias para o cumprimento das obrigações decorrentes 
da contratação; 
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14.3. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na prestação do serviço 
formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações; 

 
14.4. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados, mediante apresentação das 
Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas, dentro do prazo acordado;  

 
14.5. Assistir a CONTRATADA de todas as informações necessárias à consecução deste 
objeto; 

 
14.6. Convocar a qualquer momento a CONTRATADA para prestar esclarecimentos ou sanar 
dúvidas decorrentes da execução do objeto. 
 
 
15. DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

      
15.1. O objeto deste Convite deverá ser executado de acordo com as necessidades desta 
Agência, logo após a publicação do extrato do instrumento contratual no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo todas as exigências do Convite de acordo com o Termo de Referência (ANEXO I) 
deste Edital. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
16.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, provisoriamente, pelo responsável do 
seu acompanhamento e fiscalização e, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente após a comprovação de que os serviços foram executados de acordo 
com o Edital e seus anexos; 
 
16.2. Os serviços deverão ser entregues dentro do prazo informado, caso contrário poderá a 
critério do órgão requisitante, acarretar na cobrança de multa ou a rescisão do contrato ou 
anulação da nota de empenho; 

 
16.3. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeita a 
CONTRATADA às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.  
 
 
17. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
17.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93; 
 
17.2. Nos casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
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17.3. A rescisão do contrato poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, 
ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível; 
 
17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
 
18. DO REAJUSTE 
 
18.1. O valor estabelecido no contrato será fixo e irreajustável durante o prazo de vigência 
contratual; 

 
18.2. Na hipótese de prorrogação da vigência contratual, fica assegurada a adequação do 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pelo índice IGPM- (Índice Geral de Preços de 
Mercado) calculado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que venha a 
substituí-lo.  
 
 
19. DAS PENALIDADES  

 
19.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente 
estabelecidas, o que não se aplica aos demais licitantes convocadas, nos termos do 
Artigo 64, da Lei Nº. 8.666/93; 

 
19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 
mora, na forma estabelecida a seguir: 

 
a) De 1% (um por cento), por dia que exceda o prazo final para conclusão dos 

serviços objeto desta licitação, previsto no cronograma de execução físico 
apresentado, até o trigésimo dia consecutivo, levando em consideração o 
prazo máximo estabelecido no item 13.1 do edital; e, 

 
b) De 2% (dois por cento), após o prazo da alínea anterior.  

 
19.2.1. As multas a que se refere o item anterior incidem sobre o valor do Contrato, e 
serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
19.2.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Agência de Fomento de Alagoas S.A. - 
DESENVOLVE poderá aplicar as seguintes sanções: 
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a) Advertência; 
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 

 
d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, facultado o direito de recurso no prazo de 10 (dez) dias 
consecutivos da notificação. 

 
19.2.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a da alínea “b”, facultado o direito de recurso do interessado, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis; 

 
19.2.4. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 19.2.2., reserva-se a 
CONTRATANTE o direito de optar sucessivamente pela oferta que se apresentar como 
aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, nas mesmas condições 
estabelecidas no Edital; 

 
19.2.5. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 19.2.2. é 
de competência do Diretor Presidente da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - 
DESENVOLVE, facultado ao licitante o pedido de reconsideração da decisão, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados da intimação do ato. 
 
 

20. DA ADJUDICAÇÃO 
 
20.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à proponente que atendendo todas 
as condições expressas neste Edital e seus anexos, for classificada em primeiro lugar de 
acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no item 7 deste Edital. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
21.1. Fica assegurada a Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, o direito de, 
por despacho fundamentado da autoridade competente, adiar, revogar ou anular, no todo ou em 
parte esta licitação, do que se dará ciência às licitantes, mediante comunicação oficial, não 
cabendo por qualquer desses motivos, indenização; 
 
21.2. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca da cidade de Maceió-
Alagoas, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução desta licitação, com renúncia 
expressa de qualquer outro mais privilegiado que seja; 
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21.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a este Convite serão 
prestados pela Comissão Mista de Licitação, na Rua Antonio Cansanção, 465 – Ponta Verde – 
CEP 57.035-190 - Maceió/AL, das segundas as sextas-feiras, Telefone (82) 3315.3468, das 
08h30min às 12h30min e das 14h00min às 18h00min. E-mails: olivania.silva@desenvolve-
al.com.br; luciano.melo@desenvolve-al.com.br; sandra.bispo@desenvolve-al.com.br e 
tatiana.lima@desenvolve-al.com.br.   
 

, 
Maceió, 09 de agosto de 2013. 

 
 
 

Olivânia Hipólito da silva  
Presidente da Comissão Mista de Licitação 

 
 

Luciano Silveira Melo 
Vice - Presidente da Comissão Mista de Licitação 

 
 

                                       Tatiana Gomes de Lima 
Membro da Comissão Mista de Licitação 

 
 

  Sandra Tenório Gonçalves Bispo 
Membro da Comissão Mista de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olivania.silva@desenvolve-al.com.br
mailto:olivania.silva@desenvolve-al.com.br
mailto:luciano.melo@desenvolve-al.com.br
mailto:sandra.bispo@desenvolve-al.com.br
mailto:tatiana.lima@desenvolve-al.com.br


 
 

PROCESSO Nº 25050-248/2013 - Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
CONVITE Nº 003/2013 - Ouvidoria: 0800 095-0617 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

16 

ANEXO I 
 

CONVITE Nº 003/2013 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETES 

SEMESTRAIS E ANUAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 
LOCALIDADE EM QUE SITUADA À AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

ALAGOAS S/A. 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 044/2013 

 

 

1. DO OBJETO  

 
1.1. Contratação de empresa estadual de publicidade especializada na 
divulgação dos balancetes semestrais com prazo para publicação de 60 (sessenta) 
dias contados a partir de 1º (primeiro) de julho de cada ano e os balanços anuais 
com prazo para publicação de 90 (noventa) dias contados a partir de 1º (primeiro) 
de janeiro de cada ano, conforme determina o Artigo 04 da Circular nº 2804/98 do 
Banco Central do Brasil-BACEN. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. A Desenvolve – Agência de Fomento de Alagoas S.A. é uma instituição 
financeira de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, 
vinculada ao Estado de Alagoas, autorizada e supervisionada pelo Banco Central 
do Brasil onde conforme a Circular nº 2804/98 determina que todas as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil publiquem suas demonstrações financeiras semestrais e anuais em jornal de 
grande circulação na localidade em que situada à sede da instituição. 
 
4. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 

4.1.  Os serviços serão realizados, nas instalações da empresa contratada, onde, 
se localizam os equipamentos necessários para as impressões dos exemplares 
que serão distribuídos por todo território alagoano. 
 
5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 

5.1. Serão encaminhados relatórios até a sede a empresa vencedora do certame 
licitatório para que a mesma possa transferir as informações contidas nos referidos 
relatórios para as paginas necessárias dos exemplares que serão publicados. 
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6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
 
6.1. O prazo de vigência para execução dos serviços será de 12(doze) meses contados a 
partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, podendo 
este ser prorrogado à luz do que dispõe o art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
7.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
 

7.1. A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços objeto da presente 

licitação serão exercidos pelo Sr. Victor Matheus Brasil Barbosa, Gestor do Contrato, nos 
termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. A fiscalização de que trata o item anterior, não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou em 
decorrência de imperfeições técnicas; vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo, em qualquer circunstância, 
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o 
art. 70, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo em parte, os serviços 
prestados, se em desacordo com os termos do presente Projeto Básico. 
 
7.4. Quaisquer exigências da fiscalização da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do 
presente Termo de Referência, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA 
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
 

8. CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. O custo médio estimado para a contratação será apurado através de cotação de 
preços a ser realizada com no mínimo 03 (três) empresas do ramo de publicidade; 
 
8.2. Será formalizado um contrato de prestação de serviço com a empresa vencedora do 
certame licitatório; 
 
8.3. Este contrato não sofrerá reajustes por um período de 12 (doze) meses, podendo 
ser renovado e ai sim reajustado por sucessíveis períodos com um limite de 60 (sessenta) 
meses; 

 
8.4. Com base neste contrato formalizado entre as partes, ao final de cada publicação, o 
pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao vencido, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e apresentação de regularidade fiscal (certidões negativas) 
pela CONTRATADA, devidamente, conferida e atestada pelo gestor contratual, e serão 
pagas pelo Setor Administrativo e Financeiro, através de depósito bancário ou ordem de 
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pagamento (boleto), cabendo a CONTRATADA, suportar despesas decorrentes do 
pagamento, como impostos, taxas, contribuições entre outras. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. As propostas de preços deverão ser em papel timbrado da empresa, com carimbo 
do CNPJ e assinatura, devendo constar, ainda, o prazo de validade da proposta, não 
inferior a 30 (trinta) dias. 
 

9.2 Tais propostas deverão ser entregues por correio, ou em mãos no endereço: Rua 
Dr. Antonio Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-190, sendo certo que 
nos autos do processo administrativo deverão ser anexadas as vias das propostas 
originais; 

 
9.3. As empresas ou pessoa física devem estar com todas as certidões regulares e 
emitir nota fiscal, para receberem pagamento pela prestação de serviço. 
 
10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
 
10.1. O Projeto Básico foi elaborado pelo Gerente Administrativo, o Sr. Luciano Silveira 

Melo e pelo Assessor de Comunicação, o Sr. Victor Matheus Brasil Barbosa da AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. – DESENVOLVE. 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

PROCESSO Nº 25050-248/2013 - Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
CONVITE Nº 003/2013 - Ouvidoria: 0800 095-0617 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

19 

ANEXO II 
 

CONVITE Nº 003/2013 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETES 

SEMESTRAIS E ANUAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 
LOCALIDADE EM QUE SITUADA À AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

ALAGOAS S/A. 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. A proposta comercial (Envelope nº 02) será claramente formalizada, apresentada 
em via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as expressões técnicas de uso 
corrente. Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, devidamente assinada, e 
poderá seguir o seguinte modelo, com os seguintes dados básicos:  

 

 

Razão Social da Licitante: 

CNPJ: 

Endereço:          CEP: 

Telefone:    Fax:   e-mail: 

 

Item                   Descrição PREÇO expresso 
por nº de página em 
R$ 

01 Prestação de serviços de publicação de balancetes 
semestrais e anuais em Jornal de grande circulação no 
estado de Alagoas. 

 

 

Validade da proposta: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame. 

 

Prazo de pagamento: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração 
conforme definido na minuta contratual, Anexo III deste Edital. 

 

Conta Bancária: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX. 
 

Declaro:  

 

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, 
taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e trabalhistas, além de quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto da licitação. 
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2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

 

Maceió, xx de xxxxxxxxxxx de 2013. 

 

(assinatura). 
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ANEXO III 
 

CONVITE Nº 003/2013 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETES 

SEMESTRAIS E BALANÇOS ANUAIS EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO NA LOCALIDADE EM QUE SITUADA À AGÊNCIA DE 

FOMENTO DE ALAGOAS S/A. 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
MINUTA DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO EM JORNAL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE E A 
EMPRESA XXXXXX. 
 

 

CONTRATO N.º XXX/2013 

 
 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AGÊNCIA DE 
FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE, pessoa jurídica de direito privado, 
entidade da Administração Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ n.º 
10.769.660/0001-95, com sede à Rua Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-190, 
Ponta Verde, Maceió, Alagoas, neste ato representado, por seu Diretor Presidente, Sr. 
ANTONIO CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
RG nº 260.681 – SSP/AL e do CPF/MF n.° 222.800.144-91, e pelo Diretor Administrativo-
Financeiro, Sr. JOSÉ MARCONI FREIRE, brasileiro, casado, contabilista, portador do RG 
n° 312.534 – SSP/AL, e do CPF/MF n.º 229.088.624-68, doravante designada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa XXXXXXX, sediada à XXXXXX, inscrita no 
CNPJ sob n.º XXXXXX, Inscrição Estadual n.º XXXXX, neste ato representada por seu 
Diretor e/ou Procurador, Sr. XXXXX, RG n.º XXXXX, CPF n.º XXXXX, doravante 
designada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, 
referente ao objeto do Convite N.º 003/2013, mediante condições estabelecidas nas Leis 
Federais n.º 8.666/93, n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, na Lei Estadual n.º 5.237/91, e no 
Decreto Estadual n.º 1.988/04, Lei Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 2005, Decreto 
Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto de 2005, Processo Administrativo 25050-
0248/2013, bem como as cláusulas a seguir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de publicação de 
balancetes semestrais e balanços anuais em jornal de grande circulação na localidade em 
que situada à Agência de Fomento de Alagoas S/A, em conformidade com a Circular 
2804/98 do Banco Central do Brasil – BACEN e com o Termo de Referência (ANEXO I). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. A CONTRATADA deve executar a prestação do serviço no prazo de 12 (doze) 
meses, contados da publicação do extrato contratual no DOE/AL e do recebimento da 
Ordem de Execução de Serviço. 

 
2.2. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso I, e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas: 
 
2.2.1. O recebimento provisório, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
deste contrato, ocorrerá mediante assinatura na Nota Fiscal representativa da 
prestação dos serviços, acompanhada de relatório de execução, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis da entrega dessa documentação; 
 
2.2.2. O recebimento definitivo, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
deste contrato, mediante termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso da Nota 
Fiscal representativa da prestação dos serviços ou em documento específico, no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório, e consistirá na verificação da 
conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I ) 
deste contrato e da proposta da Contratada; 
 
2.3. A critério exclusivo da CONTRATANTE poderão ser realizados ensaios, testes e 
demais provas acerca dos serviços prestados, de forma a lhes verificar a perfeita 
execução, conforme especificações discriminadas no Termo de Referência (Anexo I) 
deste contrato; 
 
2.3.1. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para 
a boa execução dos serviços correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.4. Caso insatisfatória a execução dos serviços, lavrar-se-á um Termo de Recusa e 
Devolução, no qual se consignarão vícios, defeitos ou incorreções existentes, 
resultantes da desconformidade com as especificações discriminadas no Termo de 
Referência (Anexo I) deste contrato. Nessa hipótese, todo o objeto deste contrato será 
rejeitado; 
 
2.5. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem 
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vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de até 01 dia útil, após o que se realizará 
novamente a verificação da sua boa execução; 
 
2.5.1. Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo 
previsto ou os serviços sejam novamente recusados e devolvidos, estará a 
CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, ficando sobrestado o pagamento até 
a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
2.5.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor 

respectivo será descontado da importância devida à CONTRATADA, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
2.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 
solidez dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DO CONTRATO 
 
3.1. O preço deste contrato é de R$ XXXXXXXX (valor por extenso) por cada página 
publicada e preço global estimado é de R$ XXXXXX (valor por extenso), a serem pagos 
quando da necessidade da realização do serviço. 
 
3.2. O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 
 
4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes desta licitação correrão 
por conta dos recursos oriundos do Governo do Estado de Alagoas, devendo a mesma correr 
através do Programa de Trabalho – Manutenção das Atividades do Órgão, PTRES 250031, 
Plano Interno 001764, Fonte 0100 - recursos ordinários do orçamento de 2013, elemento de 
despesa 339039-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
5.1.  O prazo de vigência deste contrato será de 12(doze)  meses,  contados da data 
da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 
obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis; 
 
5.2.  A vigência poderá ser prorrogada por iguais e sucessíveis períodos, nos termos do 
art. 57, inciso II da lei nº 8666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
 
6.1. Na hipótese de prorrogação da vigência contratual os valores mensais e globais 
estabelecidos na Cláusula Terceira deste instrumento serão reajustados pela variação do 
Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) incorrida 
no período, ou índice equivalente que venha substituí-lo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1. Cabe ao CONTRATANTE: 
 
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
 
7.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a 
obrigação de prestação dos serviços dentro das normas do contrato; 
 
7.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 
 
7.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
 
7.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
 
7.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
 
7.1.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA; e, 
 
7.1.8. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos se houver, no Diário Oficial 
do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto que isso 
ocorra dentro de 20 (vinte) dias, contados da referida assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
 
8.1.1.  Executar os serviços contratados obedecendo às especificações discriminadas no 
Termo de Referência (Anexo I) deste contrato; 
 
8.1.2. Oferecer os serviços contratados com garantia de 12 (doze) meses, contados da 
data do seu recebimento definitivo. 
 
8.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito 
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pelo CONTRATANTE; 
 
8.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
 
8.1.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
8.1.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do objeto contratado; 
 
8.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as sua expensas, no 
total ou em parte, os serviços recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que 
caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
 
8.1.8.  Executar, às suas expensas, os serviços objeto deste Contrato, mediante 
solicitação da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, nos prazos 
fixados na Cláusula Segunda, contados do recebimento da Ordem de Execução de 
Serviço; 
 
8.1.9. Comunicar à Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, no prazo 
máximo de 1(um) dia, contados do término do prazo de execução dos serviços, os 
motivos que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato. 
 
8.1.10. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência 
deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
8.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 
8.2.1.  Em relação aos seus funcionários, que não manterão qualquer vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução deste 
contrato e outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive 
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 
em vigor, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
 
8.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; e, 
 
8.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
 
8.3.  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 
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subitem anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 
 
8.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
8.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 
8.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE; e, 
 
8.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. Victor Matheus Brasil Barbosa, Assessor de Comunicação da Agência 
de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, designado Gestor do contrato. 
 
9.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens 
de execução de serviço; proceder ao acompanhamento técnico da execução dos 
serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à 
CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários 
ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento 
de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde 
que atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas fiscais para efeito de 
pagamento; recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique perfeita visto 
em desacordo com especificações discriminadas no Termo de Referência (Anexo I) do 
contrato; solicitar reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total 
ou em parte, dos serviços recusados e devolvidos; solicitar à CONTRATADA e ao seu 
preposto todas as providências necessárias á boa execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
10.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 
2 (duas) vias, emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 
para fins de liquidação e pagamento, acompanhada de relatório de  execução de 
serviço, subscrito pelo Gestor contratual, e comprovação de  regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de  Serviço (FGTS) e para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 
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10.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 5º (quinto) 
dia útil após a apresentação válida da Nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, 
conta corrente n.º XXXXXXXX; 
 
10.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer 
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços 
ou compensação financeira: 
 
10.3.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto na Cláusula 
Segunda; e, 
 
10.3.2.  Apresentação da documentação discriminada no item 10.1 desta cláusula; 
 
10.4. Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA 
será notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a 
regularização necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta 
na forma da Cláusula Doze, subitem 13.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula 
Oitava, subitem 8.1.5., deste contrato; 
 
10.4.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão 
do contrato, o pagamento deverá ser liberado; 
 
10.5. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os 
valores correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste 
contrato; 
 
10.6. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou 
trabalhista, inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex- empregado da 
CONTRATADA, o CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele 
notificar a CONTRATADA, reterá o correspondente valor para fazer frente a eventual 
condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA; 
 
10.6.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto 
definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a 
inexistência de qualquer risco de condenação para o CONTRATANTE; 
 
10.6.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, 
os documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao 
processo judicial mencionado neste item; 
 
10.6.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, 
podendo ser substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de resguardo 
que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado idôneo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
 
12.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 
celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, 
nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008: 

 
12.1.1. Advertência; 
 
12.1.2. Multa; 
 
12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pelo Estado de Alagoas; 
 
12.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento 
de fornecedores do Estado de Alagoas; e, 
 
12.1.5. Declaração de  inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
12.2. As sanções previstas na Cláusula Décima segunda, nos subitens 12.1.1., 
12.1.3., 12.1.4. e 12.1.5. deste Edital poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de 
multa; 
 
12.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento 
das normas do contrato celebrado. 
 
12.4. A multa aplicável será de: 
 
12.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na execução dos 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
12.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na execução 
dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério da CONTRATANTE, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
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12.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execução dos serviços, 
calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da 
aplicação das multas previstas nos subitens 12.4.1 e 12.4.2.; 

 
12.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir os serviços, 
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 
 
12.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da Nota de Empenho; e, 
 
12.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da 
Nota de Empenho. 
 
12.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo 
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
 
12.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução dos serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
 
12.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e 
a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
 
12.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a 
Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelado ou rescindido, exceto se houver 
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 
 
12.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente 
obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo 
aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
 
12.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a 
CONTRATADA permanecer inadimplente; 

 
12.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal; e 
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12.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
 
12.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou 
 
12.9.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento. 
 
12.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas são sanções administrativas 
acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo aplicadas, por igual período. 
 
12.10.1.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
12.10.2.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos 
resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas. 
 
12.10.3.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, quanto à 
Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.2. A rescisão deste contrato pode ser: 
 
13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso 
XVII; e, 

 
13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
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13.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 
 
13.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente; 
 
13.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
13.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de 
eventual rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais, técnicas comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da 
CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venha a ser 
confiado em razão do Contrato ora aditado, não podendo divulgar, reproduzir ou utilizar a 
qualquer tempo que seja na vigência ou após deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
15.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais n.º 8.666/93, n.º 8.883/94 e 
n.º 9.648/98, na Lei Estadual n.º 5.237/91, e no Decreto Estadual n.º 1.988/04, Lei 
Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 2005, Decreto Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto 
de 2005. 
 
15.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo nº 25050-0248/2013 
especialmente: 

 
15.2.1. Ao edital de Convite nº 003/2013 e seus anexos; 
 
15.2.2. À proposta vencedora da CONTRATADA; 
 
15.2.3. Ao Parecer Jurídico AJ/HF/057-2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento 
dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele 
decorrente, não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de 
exercê-lo a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de 
Maceió - AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, pelo 
Gestor do Contrato e pelas testemunhas abaixo qualificadas. 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 

AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE 

 
GESTOR CONTRATUAL 

 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHA 

CPF Nº 
 

TESTEMUNHA 
CPF Nº 
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ANEXO IV 
 

CONVITE Nº 003/2013 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETES 
SEMESTRAIS E ANUAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 

LOCALIDADE EM QUE SITUADA À AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S/A. 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 
 
 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 

Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
 

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº 

............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

............................................................, portador da Carteira de Identidade nº 

.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 (em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 

Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
............................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto 
no Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, 
sob as penas da Lei. 
 
 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal) 


