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EDITAL DO CONVITE 001/2015 
 
 
OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados para concepção e 
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade da DESENVOLVE, visando a sua 
posterior certificação, com base na Norma ABNT NBR ISO 9001:2008, na forma e 
exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 

 

1. DA SESSÃO PÚBLICA 
2. DO OBJETO 
3. DA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL E DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
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 DO CONTRATADA 
14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.  DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
17.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
18.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 
19. DO REAJUSTE 
20.  DAS PENALIDADES 
21.  DA ADJUDICAÇÃO 
22. 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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Edital do Convite Nº 001/2015 
 

 
A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. – DESENVOLVE, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria Nº. n.º 58, de 23 de abril de 2015, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Alagoas, no dia 30 de abril de 2015, 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 julho de 2015, a partir das 10h00min (horário de Brasília-DF), 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 técnicos especializados para concepção e implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade, de acordo com o Termo de Referência (ANEXO I) e com a autorização 
contida no Processo Licitatório Nº. 25050-173/2015. 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Comissão 
Permanente de Licitação, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a 
legislação mencionada no preâmbulo deste Edital: 
 
DATA: 20 de julho de 2015. 
 
HORÁRIO: 10 horas (horário de Brasília-DF). 
 
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 Permanente 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 Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes. 
 
1.4. Nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 5.237/1991 e, em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, a sessão pública somente será válida 
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se, em primeira convocação, houver, pelo menos, 03 (três) licitantes com formalização de 
propostas classificadas. 
 
2. OBJETO 
 
2.1.  Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços técnicos especializados 
para concepção e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade da Agência de 
Fomento de Alagoas S.A. visando a sua posterior certificação, com base na Norma ABNT 
NBR ISO 9001:2008, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Termo 
de Referência (ANEXO I), deste edital; 
 
2.2.  Integra este Convite Nº 001/2015, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência  
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 E DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
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 08h00min às 12h30min e das 14h00min às 17h30min, ou no site 
www.desenvolve-al.com.br.  
 
3.2. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente 
munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da 
entrega dos envelopes identificar-se, exibindo cédula de identidade. 
 
3.3. Por credenciais entende-se: 
 
a) habilitação do representante da pessoa jurídica e da pessoa física, mediante 
apresentação de instrumento de procuração específica para a presente licitação, 
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente 
ter poderes para a devida outorga, quando pessoa jurídica. Em ambos os casos, além da 
procuração, o representante deverá estar acompanhado de cédula de identidade ou outro 
documento equivalente; 
 
b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade de 
representá-la, além do documento de identificação com foto; e 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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c) caso pessoa física, quando comparecer na licitação o próprio profissional, apresentação 
de carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto. 
 
3.4. Os documentos relativos à representação deverão ser entregues em mãos, ou seja, 
não deverão estar dentro de nenhum dos envelopes. 
 
3.5. A não apresentação ou incorreção do documento dos documentos de representação 
não inabilitará a licitante, porém, impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou 
responder pela mesma. 
 
4. DOS ENVELOPES 
 
4.1. Para se habilitarem na presente licitação os interessados deverão apresentar os 
documentos adiante relacionados à Comissão Permanente 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 001/2015 
 (Nome e endereço da Licitante)  
 

 
b) ENVELOPE Nº 2 (Proposta de Preço) 

 CONVITE Nº 001/2015 
 (Nome e endereço da Licitante) 
 

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 mensal e total 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:  
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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 Permanente 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; 

 
c)  A Agência de Fomento de Alagoas S.A. 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 Permanente 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 Permanente 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 Permanente de Licitação 
todos os envelopes, sendo abertos, em princípio, somente os relativos aos 
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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 Permanente 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 Permanente 
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 Permanente 
de Licitação e pelos representantes credenciados dos Licitantes presentes; 

 
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. As pessoas jurídicas que participarão do presente certame, será exigida a apresentação dos 

seguintes documentos de habilitação:  
 

a) Atos constitutivos, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 
registrado na forma da Lei; 
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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. 

 
d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica;  
 

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

 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

 
g) 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; 

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

de Débito - CND, fornecida pelo INSS; 
 

j) Certidão Negativa de Tributos Federais; e, 
 

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

l) 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; 

 
m) Declaração de inexistência de fatos impeditivos na habilitação, conforme modelo 

(ANEXO IV); 
 

n) 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); 
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o) Declaração de a empresa não possui qualquer tipo de vínculo, direto ou indireto ou 
subordinação, com qualquer organismo de certificação de sistemas de gestão da 
qualidade, conforme modelo (ANEXO IV);  

 
p) Comprovação de aptidão para desempenho na concepção e implantação de 

sistema de gestão da qualidade, conforme especificações exigidas no Termo de 
Referência (ANEXO I), mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado;  

 
q) Apresentar currículo dos profissionais que irão formar a equipe para execução do 

objeto desta licitação, com exigência de no mínimo 01 (um) consultor sênior e 01 
(um) consultor pleno; 

 
r) Documento de comprovação de experiência profissional em atividades similares a 

este Convite dos consultores da equipe, superior a 10 (dez) anos para sênior e 
superior a 05 (cinco) anos para pleno; 

 

s) Comprovação do vínculo entre os profissionais que irão executar o objeto deste 
Convite e a empresa licitante. 

 
7.2. Os documentos referidos no item 7. poderão ser apresentados em original 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.  
 
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;  
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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 Permanente 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 Permanente 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 Permanente 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 Permanente de Licitação tornar-se-á definitiva após a homologação 
pela autoridade competente da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE. 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente 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: 
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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 Permanente 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 próprios da Agência de Fomento de Alagoas S/A-DESENVOLVE, 
contabilizada na conta de despesas 8.1.7.63.01.123-Despesas de Serviços Técnicos 
Especializados-Serviços de Consultoria Outros. 
 
11. DO PAGAMENTO 

 
11.1. O pagamento dos serviços deverá ser efetuado em 08 parcelas mensais iguais, sendo 
o primeiro efetuado com 30 (trinta) dias da data do início dos serviços, mediante aprovação 
do Boletim de Medição pelo Representante da Desenvolve e 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; 
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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 será de 08 (oito) meses e, 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; 
 
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, metodologia e demais condições 
estabelecidas 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;  
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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; 
 
13.5.1. Responsabilizar-se por qualquer despesa resultante da execução do contrato, seja a título 
de transporte, deslocamento, hospedagem ou alimentação de seus profissionais. 
 
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. Durante a execução dos serviços, diligenciar para que os empregados e/ou sócios tratem 
com urbanidade os funcionários desta Agência e demais terceirizados, podendo a 
CONTRATANTE exigir a retirada daquela, cuja conduta for considerada inconveniente; 
 
13.9. 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; 

 
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; 
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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 e 
emissão de ordem de serviço, 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; 
 
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 do estabelecido no contrato será fixo e reajustável durante o prazo de vigência 
contratual; 
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18.2. Na hipótese de prorrogação da vigência contratual, fica assegurada a adequação do 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pelo índice IGP-DI (Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna) 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 12. 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: 

 
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. 
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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 19.1, 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; 
 
21.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a este Convite serão 
prestados pela Comissão Permanente de Licitação, na Rua Antonio Cansanção, 465 – Ponta 
Verde – CEP 57.035-190 – Telefone (82) 3315.3468- Maceió – Alagoas, das segundas as sextas-
feiras, das 08h00min às 12h30min e das 14h00min às 17h30min. 
 

Maceió, 08 de julho de 2015. 
 
 

Luciano Silveira Melo 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
Olivânia Hipólito da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

CONVITE Nº 001/2015 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONCEPÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

Constitui objetivo deste Termo de Referência (TR) o estabelecimento de especificações 

para a seleção e contratação de serviços técnicos especializados de consultoria voltados 

para a concepção e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade da Agência de 

Fomento de Alagoas, visando à sua posterior certificação com base na Norma ABNT NBR 

ISO 9001:2008. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Agência de Fomento de Alagoas S/A. é uma empresa de Sociedade anônima de 

economia mista, de capital fechado, constituída pela Lei nº 6.488 de 16/06/2004. Submetida 

as regras de supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil. 

Em atenção ao princípio constitucional da eficiência e, portanto, com a meta de aprimorar 

a execução das tarefas de competência da Agência de Fomento de Alagoas, pretende-se 

implementar um novo sistema de gestão que garanta a melhoria da geração e da 

confiabilidade de dados. 

Como é composta, além da Diretoria Presidente, por três Diretorias, a saber: Administrativa-

Financeira; Operações e Desenvolvimento e Projetos, o desenvolvimento dos trabalhos 

deverá atender a cada uma das Diretorias separadamente e à Desenvolve de maneira 

global. 

Dessa forma, o serviço a ser contratado está centrado nos seguintes objetivos básicos: 

 

 A melhoria do fluxo, da geração e da confiabilidade dos dados; 
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 A racionalização, a padronização e a formalização dos processos de gestão 

operacional; 

 A melhoria contínua dos processos desenvolvidos pela Desenvolve; 

 A busca do aprimoramento na prestação dos serviços públicos, nos resultados e na 

avaliação das ações empreendidas pela Desenvolve, com foco no cliente; e 

 O aumento da produtividade. 

 

Conforme pode ser facilmente constatado, o trabalho a ser desenvolvido exige expertise, 

demanda técnica de pesquisa avançada e dispêndio de tempo não desprezível. Desta 

forma, é mais lógico, sob o ponto de vista da racionalidade pública, que sua elaboração 

fique a cargo de uma equipe de profissionais especializados. Portanto, para a consecução 

do desenvolvimento do projeto, será necessária a contratação de uma equipe de 

consultores. 

 

3.   METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada para a consecução do trabalho está dividida em metodologia 

sugerida e metodologia obrigatória. Cabe destacar que a metodologia sugerida poderá ser 

substituída justificadamente por outra julgada mais conveniente pela consultoria. Ademais, 

todo o trabalho deverá ser norteado pela Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 e pela 

legislação pertinente. 

 

3.1. METODOLOGIA SUGERIDA 

Sugere-se utilizar como metodologia geral de trabalho: 

 

3.1.1.  Utilização de ferramentas consagradas na Administração, tais como: diagrama de 

Ishikawa, benchmarking, ciclo de Melhoria Contínua (PDCA), brainstorm, gráfico de Pareto, 

5W e 2H, etc. 

3.1.2.  Utilização da ferramenta de BPM - Business Process Management; e 
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3.1.3.  Utilização das ferramentas de Gestão de Projetos, como o MS Project e/ou 

Primavera. 

 

3.2. METODOLOGIA OBRIGATÓRIA 

Para consecução dos trabalhos a seguinte metodologia deve ser observada: 

 

3.2.1.  Identificação dos atores e responsáveis – pelo menos da Desenvolve e suas áreas 

- que deverão se articular em razão da implantação do SGQ para a modernização da 

instituição em suas diversas fases; 

3.2.2.  Sensibilização, harmonização dos conceitos e disseminação da relevância do projeto 

para o maior comprometimento dos atores envolvidos; 

3.2.3.  Realização de eventos e entrevistas com os responsáveis da Desenvolve e demais 

pessoas indicadas pelos responsáveis, com vistas à certificação; 

3.2.4.  Definição, realização e documentação, nos locais   definidos   pela Desenvolve, das 

reuniões mensais necessárias com a Comissão de Acompanhamento da Execução, do 

Recebimento e da Fiscalização do contrato definida pela Desenvolve, bem como com as 

equipes envolvidas nos trabalhos, objetivando o bom planejamento e execução das 

diversas atividades. O acompanhamento do projeto deverá ser com o MS Project, 

demonstrando, através de curvas de avanço, as atividades que estão causando impacto no 

andamento do projeto; 

3.2.5.  Levantamento, análise e organização de toda a informação disponível na 

Desenvolve que julgar pertinente para consolidar a compreensão do papel da Desenvolve, 

de sua estrutura e de seu  ambiente  interno,  incluindo  a legislação   correlata.   A equipe 

de consultores   será   responsável por demandar qualquer informação complementar 

necessária para o desenvolvimento do trabalho; 

3.2.6.  Análise Crítica e proposta de otimização dos processos e dos fluxos de trabalho, de 

dados e de informações da Desenvolve, desde a concepção de uma visão macro até o 

detalhamento da rotina diária de trabalho, com vistas à certificação pela Norma ABNT NBR 

ISO 9001:2008; 
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3.2.7. Detalhamento da necessidade, do planejamento e da realização do treinamento dos 

multiplicadores para a implementação, o acompanhamento e a atualização do SGQ; 

3.2.8.  Preparação e condução de todas as dinâmicas das reuniões de grupos de trabalho 

de acordo com a relação de eventos previstos no Plano Global de Trabalho, incluindo pauta, 

ata, lista de convidados e lista de presença; 

3.2.9. Evidenciação, nos relatórios técnicos, dos objetivos, das equipes envolvidas, da 

metodologia utilizada, dos resultados obtidos, assim como suas respectivas avaliações, 

recomendações e sugestões de melhoria; 

3.2.10. Apresentação formal de cada um dos Relatórios Técnicos deste TR para discussão 

e análise pelo grupo de trabalho definido no Plano Global de Trabalho; 

3.2.11. Evidenciação, nos relatórios mensais de progresso, da documentação (atas, listas 

de presença das reuniões, entre outros), das fontes de informação, da validação com os 

envolvidos, inclusive dos relatórios técnicos, e da atualização de toda a base e troca de 

informações (e-mails, entre outros) realizadas em razão dos trabalhos; 

3.2.12. Fornecimento de no mínimo 2 (duas) cópias dos relatórios validados; e 

3.2.13. Fornecimento de cópia digital de todas as evidências. 

 

4.   PRODUTOS 

Os produtos a serem contratados abarcam Relatórios Técnicos e Relatórios Mensais de 

Progresso, descritos a seguir. Cabe ressaltar que todos os produtos devem observar as 

especificidades de cada área e os produtos C,  D e H deverão  ser elaborados por área e 

consolidados para a Desenvolve. Entende-se por consolidação a elaboração de um produto 

que permita uma visão global, incluindo a evidenciação de duplicidades e a evidenciação 

de divergências. 

 

A. Plano Global de Trabalho que deverá conter separadamente para cada uma das 

principais Diretorias da Desenvolve, pelo menos: 
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i. As  atividades  a  serem  desenvolvidas  pela  consultoria  para  o cumprimento deste 

Termo de Referência, evidenciando: 

1.  Os eventos propostos como reuniões de apresentação e validação de produto, cursos, 

entre outros. Dentre estes, destacam-se os de sensibilização e motivação que devem ser 

realizados conforme a necessidade observada no decorrer do projeto; 

2.   A sugestão dos prazos, respeitando o cronograma definido no contrato; e 

3.   A relação de interfaces e de grupos de trabalho necessários ao desenvolvimento das 

atividades. 

ii. Plano de Capacitação, incluindo a sugestão de quantitativo, cronograma, ementas, 

metodologia aplicável, bem como recursos necessários para viabilizar o processo de 

aprendizagem; 

iii. Cronograma das atividades que deverá ser definido, em conjunto com a Desenvolve, 

especialmente quanto à prioridade de início dos trabalhos de cada uma das Diretorias; 

iv. Os pontos críticos que, caso não realizados no prazo definido, podem comprometer o 

sucesso do projeto; e 

v.    Metodologia de acompanhamento do processo de certificação. 

 

B. Projeto Conceitual do SGQ/Desenvolve, composto pelos principais documentos: 

 

i. Proposta de Missão, Visão e Valores para a Desenvolve; 

ii. Política e Objetivos da Qualidade, incluindo os conceitos e requisitos da Norma ABNT 

NBR ISO 9001:2008; 

iii.    Manual da Qualidade, incluindo: 

1.   Escopo do SGQ; 

2.   Procedimentos estabelecidos para o SGQ; e 

3.   Descrição da interação entre os processos do SGQ; 

iv. Controle de Documentos e de Informações, incluindo definição de procedimento 

documentado para o controle de aprovação, análise, atualização, identificação de 
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alterações, legibilidade e distribuição de documentos e de informações de origem externa 

ou interna; 

v. Controle de Registros  evidenciando  a  conformidade  e a  não conformidade de produtos, 

de processos e de fluxos de trabalho, de dados e de informações incluindo as respectivas 

ações corretivas e preventivas; 

 

C. Análise dos Processos da Desenvolve. Análise crítica e otimização dos processos e dos 

fluxos de trabalho, de dados e de informações - incluindo os processos antigos que 

porventura estejam ou não em meio físico - abrangendo a criação de rotinas de cada uma 

de suas Diretorias. Cabe ressaltar que a análise dos processos abrangerá: 

i. As competências legais e os principais conhecimentos específicos necessários para 

permitir a efetiva execução das atividades vinculadas a cada subprocesso; 

 

D. Análise e revisão dos Manuais: de Políticas Corporativas; da Organização; de Produtos; 

de Compliance; de Gestão de Riscos; de Crédito Pessoa Física e de Crédito Pessoa 

Jurídica. Eles deverão estar em conformidade com a legislação pertinente e com a Norma 

ABNT NBR ISO 9001:2008. Ademais, é   necessária   a   evidenciação   da   metodologia   

para   a manutenção, atualização e disseminação destes Manuais, como fundamentação 

legal dos processos de trabalho desenvolvidos. Observa-se que a consultoria deverá 

realizar a transferência de tecnologia para que a Desenvolve tenha capacidade para manter 

atualizados os Manuais; 

 

E.  Revisão do Plano de Capacitação, que deverá ser elaborado com base no Plano de 

Ação de Gestão de Pessoas que será entregue durante o processo de execução do Projeto 

de Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade. O Plano deverá conter o programa de 

treinamento do SGQ/Desenvolve com o cronograma, a discriminação dos cursos e recursos 

necessários para seu pleno desenvolvimento; 
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F. Escolha em conjunto com a Desenvolve do Órgão certificados que fará a Pré-Auditoria 

de Certificação que se refere à preparação para o processo de certificação pela Norma 

ABNT NBR ISO 9001:2008, que deverá conter pelo menos: 

i.  Simulação da auditoria externa que tem como foco preparação para o processo de 

obtenção da certificação pela Norma ABNT NBR ISO 9001:2008. Essa simulação deverá 

ser realizada, preferencialmente, por consultores que não estiveram envolvidos no projeto; 

ii.   Relação dos ajustes necessários, evidenciando: 

1.  Seus respectivos planos de aperfeiçoamento com responsáveis, prazos e estratégias de 

retificação; e 

2.   Produtos e processos não-conformes. 

iii.    Plano de Capacitação Complementar que tem como foco alinhar a Desenvolve à 

obtenção da certificação. 

 

G. Análise e acompanhamento do Relatório Final da Pré-Auditoria  

i. O detalhamento e a descrição do acompanhamento do Relatório Final da Pré-Auditoria 

do processo de certificação pela Norma ABNT NBR ISO 9001:2008, com abertura das Não 

Conformidades, caso exista, com os seus respectivos planos de ação.  

 

H. 12 (doze) Relatórios Mensais de Progresso, a serem entregues no final de cada mês, 

para a Desenvolve, nos quais serão descritos: 

i.  O andamento das atividades e dos produtos; 

ii. As recomendações de melhorias necessárias para obtenção da certificação almejada; e 

ii. Os avanços alcançados ao longo do projeto, assim como aqueles ainda não atingidos. 

 

Para fins de pagamento, os relatórios mensais de progresso serão validados 

separadamente por cada Diretoria e pelo representante da Desenvolve e atestados pela 

Comissão de Acompanhamento da Execução, do Recebimento e da Fiscalização do 

contrato. 
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5.   LOCAL E INSUMOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Os serviços serão prestados nas instalações da Desenvolve, situada à Rua Dr. Antônio 

Cansanção, 465 – Ponta Verde no município do Maceió. 

Ficará ao encargo da Desenvolve o fornecimento da infraestrutura necessária para a 

prestação dos serviços, a saber: sala e/ou ambientes internos necessários à execução dos 

serviços bem como a mobilização de ambientes externos aos endereços da Desenvolve ou 

de equipamentos tais como projetor multimídia ou flip charts, que se entendam como 

pertinentes, para a boa prestação dos serviços. 

Caberá ao prestador de serviços o fornecimento de microcomputadores e aparelhos de 

comunicação pessoal que julgar necessários para o cumprimento de suas condições 

contratuais. 

Os softwares utilizados pelos consultores para geração dos textos, planilhas, 

apresentações e outros documentos de apoio, que serão entregues à contratante, deverão 

ser compatíveis com os já utilizados pela Desenvolve, de modo a não gerar nenhuma 

incompatibilidade e/ou dificuldade na posterior utilização destes documentos. 

 

6.   RESULTADOS ESPERADOS 

A Desenvolve está investindo nesse projeto com o objetivo de melhorar a geração e 

confiabilidade dos dados e, por conseguinte, obter a certificação pelo Sistema de Gestão 

da Qualidade, de  acordo  com  a Norma ABNT NBR ISO 9001:2008; 

Este objetivo deverá ser alcançado por intermédio da melhoria dos processos de trabalho  

desenvolvidos  e,  ainda,  sua  padronização  e controles necessários; e 

Com isso, espera-se maior organização, produtividade e credibilidade acarretando 

transparência dos procedimentos, redução substancial dos riscos inerentes aos processos 

de trabalho, bem como pessoal capacitado para a obtenção da certificação na Norma ABNT 

NBR ISO 9001:2008 e para a atualização dos documentos e procedimentos da Desenvolve. 
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7.   QUALIFICAÇÃO A SER REQUERIDA DA CONSULTORIA 

A Consultoria a ser mobilizada para a execução dos serviços deverá comprovar, 

principalmente, por meio de currículos, portfólio, certidões, declarações ou outros meios 

legítimos: 

a. Que não possui qualquer tipo de vínculo, direto, indireto ou de subordinação, com 

qualquer organismo de certificação de sistemas de gestão da qualidade; 

b. Que detém, no seu conjunto, experiência prévia na execução de serviços análogos  aos  

descritos  no  presente  Termo  de  Referência, especificamente: (i) concepção e 

implantação de sistemas de gestão da qualidade; (ii) concepção e execução de programas 

de capacitação de recursos humanos na área de sistemas de gestão da qualidade; (iii) a 

competência de seus instrutores, incluindo o treinamento com “auditor- líder” reconhecido, 

bem como a demonstração de capacitação técnica, treinamentos complementares, 

experiência profissional e como a manutenção dessa competência é desenvolvida;  

c.   Que   se   encontra   em   conformidade   com   a   legislação   fiscal   e previdenciária 

federal, bem como com a do Estado e a do Município em que se encontra localizada, 

notadamente quanto ao recolhimento e pagamento dos tributos associados à prestação dos 

seus serviços; e 

d.   Que atende, mediante as devidas comprovações, sempre que solicitado, aos demais 

requisitos para a contratação com organizações públicas ou de cooperação internacional, 

no que tange aos aspectos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal. 

Além disso, a equipe de consultores, a ser disponibilizada para a execução do contrato, 

será composta da seguinte forma: 

a.   Mínimo de 1 (um) consultor senior, com experiência comprovada superior a 10 (dez) 

anos em atividades similares; e 

b.   Mínimo de 1 (um) consultor pleno, com experiência comprovada superior a 5 (cinco) 

anos em atividades similares. 
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8.   SUPERVISÃO 

A Desenvolve designará um dos seus servidores para compor a Comissão de 

Acompanhamento da Execução, do Recebimento e da Fiscalização do contrato a ser 

celebrado, nas ações que demandarem relacionamento entre a Desenvolve e a Consultoria 

no processo de implantação do SGQ/Desenvolve. A Consultoria, por seu turno, também 

designará, entre seus dirigentes ou técnicos, aquele que responderá pelo relacionamento 

com este órgão e pela execução propriamente dita do contrato. 

 

9. PRAZO 

Para a realização dos serviços a serem contratados, estima-se um prazo máximo de 08 

(oito) meses, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no DOE/AL. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

A prestação de serviço a ser contratada deverá ser remunerada da seguinte forma: 

08 (oito) parcelas iguais, sendo a primeira com 30 dias da data de início dos serviços, 

mediante aprovação do Boletim de Medição pelo representante da Desenvolve. 
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ANEXO II 
 

CONVITE Nº 001/2015 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONCEPÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE  

 

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 em R$ 

MENSAL (08 meses) TOTAL 

01 Serviços técnicos especializados para 
concepção e implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade. 

  

-------                                             TOTAL   

 

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. 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

Maceió, xx de xxxxxxxxxxx de xxxxx. 

(assinatura). 
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ANEXO III 
 

CONVITE Nº 001/2015 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONCEPÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE 

 

MINUTA DO CONTRATO  

 

 
MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 
S.A. - DESENVOLVE e a empresa XXXXXXX. 
 

 

CONTRATO N.º ____/_____ 

 
 
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 JOSÉ PINAUD 
DE OLIVEIRA CUNHA, brasileiro, casado, psicólogo, portador do RG nº  82508131-
8  SSP/RJ e do CPF/MF nº 422.009.627-20 , 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 001/2015, 
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 25050-173/2015, bem como as cláusulas a seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos 
especializadas na concepção e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade na 
DESENVOLVE, em conformidade com as condições e exigências contidas no Termo de 
Referência (ANEXO ÚNICO) deste contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. A CONTRATADA deve executar a prestação do serviço no prazo de 08 (oito) 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 
ÚNICO) 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 
ÚNICO) 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 ÚNICO) 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 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 
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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 global deste contrato é de R$ XXXX, a ser pago em 08 (oito) parcelas mensais 
e consecutivas de R$ XXXXXX. 
 
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 deste contrato correrão por 
conta dos recursos próprios da Agência de Fomento de Alagoas S/A-DESENVOLVE, 
contabilizada na conta de despesas 8.1.7.63.01.123- Despesas de Serviços Técnicos 
Especializados-Serviços de Consultoria Outros. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
5.1.  O prazo de vigência deste contrato será de 08(o i to )  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. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
6.1. Cabe ao CONTRATANTE: 
 
6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
 
6.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a 
obrigação de prestação dos serviços dentro das normas do contrato; 
6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 
 
6.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
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6.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
 
6.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
 
6.1.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA; e, 
 
6.1.8. 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 SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
 
7.1.1.  Executar os serviços contratados obedecendo às especificações, exigências e 
condições discriminadas no Termo de Referência (ANEXO ÚNICO) deste contrato; 
 
7.1.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências do CONTRATANTE; 
 
7.1.3. 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 pelo 
CONTRATANTE; 
 
7.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
 
7.1.5. 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; 
 
7.1.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do objeto contratado; 
 
7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer 
acréscimo no preço contratado; 
 
7.1.9.  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; 
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7.1.10. 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. 
 
7.1.11. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste 
contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
7.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 
7.2.1.  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; 
 
7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; e, 
 
7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
 
7.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 
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. 
 
7.3.  Arcar com as despesas de transporte, deslocamento, alimentação e hospedagem da 
equipe que executará os serviços da CONTRATANTE. 
 
7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 
durante a vigência deste contrato; 

 
7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE; e, 
 
7.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste 
contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. José Marconi Freire, Diretor Administrativo e Financeiro da Agência de 
Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, matrícula nº 46840-1, designado Gestor do 
contrato. 
 
8.2. 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 ÚNICO) 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 à boa execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
9.1. 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,  ao Fundo de Garantia por Tempo de  Serviço (FGTS), Débitos trabalhistas e 
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
 
9.2. O pagamento dos serviços deverá ser efetuado em 08 parcelas mensais iguais, sendo 
o primeiro efetuado com 30 (trinta) dias da data do início dos serviços, mediante aprovação 
do Boletim de Medição pelo Representante da Desenvolve e apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, no endereço desta Agência de Fomento e devidamente assinada pelo Gestor 
do Contrato; 
 
9.3. 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; 
 
9.4. 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: 
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9.4.1. Recebimento dos serviços de conformidade com o disposto na Cláusula Segunda; 
e, 
9.4.2.  Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula. 
 
9.5. 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 12.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula 
Sétima, subitem 7.1.6., deste contrato. 
 
9.6.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do 
contrato, o pagamento deverá ser liberado. 
 
9.7. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores 
correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste contrato. 
 
9.8. 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. 
 
9.8.1. 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. 
 
9.8.2. 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. 
 
9.8.3. 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. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
 
11.1. 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. 

11.1.1. Advertência; 
 
11.1.2. Multa; 
 
11.1.3. 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; 
 
11.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento 
de fornecedores do Estado de Alagoas; e, 
 
11.1.5. Declaração de  inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
11.2. As sanções previstas na Cláusula Décima Primeira , nos subitens 11.1.1., 
11.1.3., 11.1.4. e 11.1.5. deste Edital poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de 
multa; 
 
11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 
normas do contrato celebrado. 
 
11.4. A multa aplicável será de: 
 
11.4.1. 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; 
 
11.4.2. 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; 
 
11.4.3. 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 11.4.1 e 11.4.2.; 

 
11.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir os serviços, 
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 
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11.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da Nota de Empenho; e, 
 
11.4.6. 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. 
 
11.5. 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. 
 
11.6. 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. 
 
11.7. 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. 
 
11.8. 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. 
 
11.9. 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: 
 
11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA 
permanecer inadimplente; 

 
11.9.2. 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 
 
11.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
 
11.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou 
 
11.9.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento. 
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11.10. O prazo previsto no item 11.9.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos; 

 
11.11. 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. 
 
11.11.1.  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. 
 
11.11.2.  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. 
 
11.11.3.  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 SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1. 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. 
 
12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 
 
12.2.1. 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, 

 
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
12.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização 
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escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
12.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
12.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de 
eventual rescisão contratual. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SIGILO 
 
13.1. 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 deste Contrato, não podendo divulgar, reproduzir ou utilizar a qualquer 
tempo que seja na vigência ou após do presente contrato.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE 
 
14.1. Em caso de prorrogação da vigência deste Contrato, os valores mensais e globais 
estabelecidos em sua Cláusula Terceira serão reajustados pela variação do índice IGP-DI 
(Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
incorrida no período, ou índice equivalente que venha substituí-lo. 
 
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 25050-173/2015 
especialmente: 

 
15.2.1. Ao edital de Convite nº 001/2015; 
 
15.2.2. À proposta vencedora da CONTRATADA; 
 
15.2.3. Ao Parecer Jurídico AJ/HF/56-2015. 
 
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, 
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não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
15.1. 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 XXXX. 
 
 

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 001/2015 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONCEPÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE 

 

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) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

(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, que não possui qualquer tipo de vínculo, direto ou 
indireto ou subordinação, com qualquer organismo de certificação de sistemas de gestão 
da qualidade ,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) 

 
 

 
 


