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CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 

CARTA CONVITE Nº. 001/2017 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. – A Câmara Municipal de Alagoinha – PE, através da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº. 003/2017 de 16/01/2017, torna pública a realização de licitação, no 

dia 23/02/2017, às 09:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Alagoinha – PE, situada à 

Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº. 03, Centro, Alagoinha – PE. Fone/fax: 

0xx.87.3839.1172. E-mail: cv-alagoinha@bol.com.br, na modalidade CARTA CONVITE, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR OS SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE, nas condições fixadas neste instrumento convocatório 

e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e, disciplinada 

pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pelas leis nº 8.883/94 de 08/06/94, 9.648/98 de 

27/05/98, 9.854/99 de 27/10/99, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, suas alterações, e demais disposições legais 

aplicáveis à espécie. 

 

1.2.  – Este Edital estará disponível, junto a CPL, no endereço supra mencionado, do dia 16/02/2017 a 

23/02/2017, no horário de 08:00 às 13:00 nos dias úteis. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1. – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR OS SERVIDORES 

VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE, conforme 

especificações estabelecidas no Termo de Referência, constante do Anexo I, do presente edital. 

 

3. FONTE DE RECURSOS 

 

3.1. – Dotação Orçamentária: 

 

ORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 

FUNÇÃO DE GOVERNO: 01 - LEGISLATIVA 

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMA: 0101- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISTLATIVO 

PROJETO/ATIVIDADE (AÇÃO): 2.002 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

UNIDADE 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 
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FONTE DE RECURSOS: 013 – RECURSOS PRÓPRIOS 

  

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1. – Poderão participar da presente licitação, além das empresas ou profissionais convidados pela 

Câmara Municipal de Alagoinha – PE, demais interessados no ramo pertinente aos objetos 

cotados no presente certame, que manifestarem seu interesse, dentro do período estabelecido no 

subitem 1.2. 

 

4.2. – Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresa em 

regime de falência ou concordata, estando também abrangida pela proibição aquele(a) que 

esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 

Administração e que tenha sido declarado(a) inidônea para contratar ou licitar com a 

Administração Pública, sem contar ainda as demais proibições elencadas no Art. 9º da Lei nº. 

8.666/93, e alterações.  

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” E “2” 
 

5.1.  – Os envelopes 1 e 2, contendo, respectivamente, a documentação referente à habilitação e a 

proposta de preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 

instrumento convocatório, em invólucro fechado, timbrado ou contendo o carimbo do 

CNPJ/CPF/MF, constando na face de cada um os seguintes dizeres: 

 

a) A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2017 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ________________ (nome da empresa/profissional) 

 

b) A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2017 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: ________________ (nome da empresa/profissional) 

 

6. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

6.1. – O envelope 1, contendo a documentação de habilitação deverá conter: 

 

 - Empresa: 

 

a) Contrato Social, no caso de sociedade, ou documento de inscrição na Junta Comercial, no 

caso de firma individual; 

b) Cartão do CNPJ/MF atualizado; 

c) Alvará Municipal de Funcionamento devidamente atualizado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

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

e) Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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g) Certidão negativa de falência ou concordata, ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

h) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação 

Extrajudicial, expedida pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe); 
i) Declaração de Inexistência do Trabalho de Menor (modelo anexo IV). 

j) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à habilitação (modelo anexo III). 

 

- Profissional autônomo: 

 

a) Registro na OAB; 
b) Declaração de Compromisso do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 
c) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à habilitação. 

 

6.2. – A falta de apresentação de qualquer um dos documentos acima desclassificará a empresa ou o 

profissional para a fase seguinte de abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”. 

Documento com prazo de validade vencido, também ensejará a desclassificação. 

 

6.3. – Os documentos integrantes do envelope nº. 1 – Habilitação - poderão ser apresentados em 

original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos 

via Internet, preferencialmente encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, 

devendo as mesmas se apresentarem numeradas e rubricadas pelo responsável ou representante 

legal da proponente. 

 

6.4. – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 

original, por ocasião da abertura dos envelopes, para fim de conferência e autenticação pela 

CPL. 

 

6.5. – Na hipótese dos documentos exigidos no subitem 6.1, consignarem a existência de qualquer 

débito, o licitante deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s) 

exeqüibilidade(s). 

 

6.6. – Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão, sempre 

que possível suas autenticidades/validades comprovadas por parte da CPL, mediante consulta 

ao “site” do órgão emissor.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇO 
 

7.1. – A proposta de preços (Envelope 2) devidamente assinada pelo proponente ou por seu 

representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 

nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando 

as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos e conter: 

 

a) Especificações do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente 

instrumento convocatório; 

b) Preço unitário e global do objeto; 
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c) Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias; 

d) Menção ao número deste Convite, e conter a razão social da(o) participante e o 

CNPJ/CPF/MF; 

e) O valor global da proposta não deverá ultrapassar os limites estabelecidos nos Termos de 

Referências, constantes do Anexo I, deste Edital. 

 

7.2. - Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços dos 

licitantes, serão corrigidos pela CPL.  

 

7.3. - Havendo divergência entre o preço unitário e o preço total de cada item, prevalecerá o preço 

unitário e o total será corrigido. No caso de valores expressos em algarismos e por extenso, 

prevalecerá este último. 

 

7.4.  – No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com pessoal, combustíveis, 

impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias para a execução do respectivo objeto. 

 

8. PROCEDIMENTOS 

  

8.1.  – Após o início da sessão, não será permitida qualquer alteração nas propostas de preços que 

possa influenciar no julgamento final, nem admitida à licitação, qualquer proponente 

retardatário. 

 

8.2.  - O instrumento que credencia o responsável legal ou representante da empresa na licitação, 

inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado à CPL antes do 

início da reunião a que se refere o subitem 1.1. Poderá ser utilizado o modelo de credencial, 

constante do Anexo V. 

 

 8.3 – A não apresentação do credenciamento não inabilitará (o)a participante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 

8.4. – O recebimento e a abertura do Envelope 1, contendo a documentação de Habilitação ocorrerá 

no mesmo local retro estabelecido, às 09:00 (nove) horas do dia 23/02/2017. Havendo a 

concordância da Comissão de Licitação e de todos os licitantes, renunciando-se à interposição 

de recursos da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura do Envelope 2, 

contendo a Proposta de Preços, dos licitantes habilitados. 

 

8.5. – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos 

no subitem 6.1, deste instrumento convocatório. 

 

8.6. – O envelope 2, contendo a proposta de preços, será devolvido fechado ao proponente 

considerado inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 

 

8.7. – Será aberto o envelope 2, contendo a proposta de preços dos licitantes habilitados, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após 

julgamento dos recursos interpostos. 
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8.8. – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 7, deste 

instrumento convocatório. 

 

8.9 - Propostas com preços inexeqüíveis, ou com valor global superior ao limite estabelecido no 

subitem 7.1,e, serão desclassificadas.  

 

8.10 – Quando todas os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos participantes o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas 

referidas na condição anterior. 

 

8.11 – Todos os documentos e igualmente a “Proposta” serão rubricados pela Comissão Permanente 

de Licitação e pelos representantes legais das participantes presentes à sessão. 

 

8.12 – Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

9.1. – Dentre as propostas dos licitantes considerados habilitados, serão classificadas as propostas 

pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que 

apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL e atendida as exigências de especificações, deste 

instrumento convocatório. 

 

9.2. – Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á por sorteio, em ato 

público, na mesma sessão, ou em dia e horário a ser determinado para o qual todos os licitantes 

serão convocados, conforme disposto na Lei 8.666/93, em seu art. 45, § 2º e § 2º do art. 3º, da 

mesma lei. 

 

9.3. – Será desclassificada a proposta de preços que não atender às exigências contidas no presente 

edital. 

 

9.4. – Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os licitantes, contra o ato de 

julgamento/classificação das propostas, levado a efeito na própria reunião de abertura e/ou 

julgamento das propostas, a licitação será homologada. 

 

9.5 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação, caberá recurso, nos termos do Art. 109 da Lei nº. 

8.666/93, e alterações. 

 

 9.5.1 – Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei 8.666/93, ficam os autos com vista 

franqueada aos interessados. 

 

9.6 – Interposto, o recurso será comunicado às demais participantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 

faze-lo subir a autoridade superior. 
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10. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

10.1. – O prazo de execução do objeto contratual será de forma imediata a partir da data de 

expedição da ORDEM DE SERVIÇO, ou da assinatura de contrato.   

 

10.2. - A adjudicação do objeto da presente licitação efetivar-se-á, através de CONTRATO, a ser 

celebrado, entre a CÂMARA MUNICIPAL e o licitante VENCEDOR, o qual é parte 

integrante deste Convite e deverá ser assinado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar 

da expedição da ORDEM DE SERVIÇO, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

10.3. – A Câmara Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93.  

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

11.1. – No caso de não cumprimento do prazo de execução do objeto, constante no item 10.1, será 

aplicável ao contratado a multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o 

valor total da proposta, limitado a 2% (dois por cento) do valor contratual. 

 

11.2. – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal poderá aplicar ao 

contratado multa, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

11.3.  – Os atos contrários aos objetivos deste Convite, praticados por concorrentes, sujeitam os 

faltosos, às penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93, cabendo sempre 

defesa prévia, recursos e vista ao processo. 

 

12. CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

12.1.   – O valor contratado poderá ser alterado nos termos do Art. 65, I, “d”, da Lei 8.666/93, para 

se necessário, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

 

12.2. – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação poderá ser alterado, para 

mais ou para menos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 

conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666/93. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1. – O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com a Proposta de Preços do vencedor 

do certame, mediante a execução dos serviços contratados e apresentação da Nota Fiscal e 

Recibo ou assinatura de empenho e recibo.    

 

14. ANEXOS AO EDITAL 
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14.1. – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I  – Termos de Referência; 

b) Anexo II – Minuta de Contrato; 

c) Anexo III  – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação; 

d) Anexo IV  – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor; 

e) Anexo V  – Modelo de Credencial; e, 

f) Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. – Os licitantes devem ter pleno conhecimento do conteúdo do Edital e, de seus Anexos não 

podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

15.2. – É facultada á Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

  

15.3. - Pela elaboração e apresentação da Proposta de Preços o licitante não terá direito a auferir 

vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 

 

15.4. - A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto 

do CONVITE, pelo prazo e condições oferecidas, não cabendo direito a qualquer 

ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou produtos não cotados. 

 

15.5. - O licitante adjudicatário se obriga a manter durante toda a vigência contratual, a validade e 

a regularidade dos certificados/certidões apresentados. 

 

15.6. - É parte integrante deste Edital, a Minuta de Contrato, constante do Anexo II. 

 

15.7. - Esclarecimentos relativos à presente licitação, somente serão prestados quando solicitados 

formalmente a Comissão Permanente de Licitação, no endereço relacionado no subitem 1.1 

ou, através do tele/FAX: (0**87) 3839.1172. Endereço Eletrônico: cv-

alagoinha@bol.com.br.  

 

15.8. – O Fórum designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Convite, será o da cidade de Alagoinha – PE, renunciando-se a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

Alagoinha - PE, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

CÉLIA MARIA FALCÃO 

PRESIDENTE/CPL. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

O presente Termo de Referencia visa nortear a contratação de Assessoria Técnica 

Administrativa na área Jurídica à Câmara Municipal de Alagoinha - PE. 

 

Nele são estabelecidas as formas e as condições para realização dos serviços para que os 

interessados possam apresentar suas propostas à contratação. 

 

1 - DO OBJETO 

 

Contratação dos serviços de Assessoria Jurídica especializada para orientar os servidores 

vinculados a Câmara Municipal de Alagoinha - PE. 

 

2 – OBJETIVO 

 

A Câmara Municipal de Alagoinha – PE, busca contratar empresa ou profissional 

especializado em Assessoria Jurídica a ser prestada a todos os atos formais da administração da 

Câmara Municipal, incluindo técnica legislativa e demandar em nome do contratante perante 

qualquer Vara, Foro, Comarca, Tribunal ou Repartição Pública. 

 

Para realização de todo o serviço existente a contratada realizará os seguintes atos:  

 

a) Emitir pareceres; 

b) Elaborar minutas de projetos de lei e de atos administrativos; 

c) Representar a Contratante, através dos seus técnicos quando se fizer necessário; 

d) Elaborar minutas de peças administrativas; 

e) Arcar com todos os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais resultantes da 

efetiva execução do objeto do presente contrato; 

f) Deverá prestar informações e assessoria quando solicitado pelo Presidente da Câmara, ou a 

seu cargo; 

g) Manter plantão de consulta para atender as demandas urgentes da Câmara Municipal de 

Alagoinha - PE; 

h) Fazer uma visita semanal, sem ônus para a contratante; 

i) Acompanhar toda e qualquer sessão no plenário da Câmara Municipal de Alagoinha – PE. 

 

3 - CONDIÇÕES GERAIS 
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As propostas apresentadas deverão seguir as orientações especificadas neste Termo de 

Referência. 

 

a) A proposta original não deverá conter rasura, entrelinhas ou sobrescritos e o representante 

autorizado da instituição deverá rubricar todas as folhas e observar todos os requisitos e 

condições explicativas neste Termo de Referência. 

b) Não serão aceitas propostas para uma parte ou etapa dos serviços solicitados neste Termo de 

Referência. 

c) As propostas devem ser entregues no endereço indicado para a apresentação, até a data e hora 

fixadas nos ofícios de encaminhamento. Qualquer proposta recebida após o encerramento do 

prazo de apresentação de propostas será devolvida sem que seja aberta. 

d) O prazo de validade das propostas será de no mínimo 30 (trinta) dias. 

e) A proposta deverá conter o valor a ser cobrado por cada mês de serviço prestado. 

f) A contratante não custeará despesa com deslocamento de qualquer membro da equipe da 

contratada. 

g) O prazo do contrato será o disposto no inciso II, do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

h) O valor global da Proposta de Preços não poderá ultrapassar o limite de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), por um contrato de 10 (dez) meses, sob pena de desclassificação. 

 

4 - PRAZO 

 

A prestação dos serviços de consultoria relizar-se-à de forma contínua, devendo o prazo 

contratual ser estabelecido no instrumento convocatório da licitação, respeitado o limite de duração 

consignado no inciso II, do caput do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5 - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento do Preço pactuado será de acordo com o que estabelece o objeto deste Termo 

de Referência de modo parcelado, deverão ser pagas até o 30º (trigésimo) dia do mês da prestação do 

serviço. 

 

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas correrão a expensas da Dotação Orçamentária: 

 
ORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 

FUNÇÃO DE GOVERNO: 01 - LEGISLATIVA 

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMA: 0101- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISTLATIVO 

PROJETO/ATIVIDADE (AÇÃO): 2.002 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

UNIDADE 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSOS: 013 – RECURSOS PRÓPRIOS 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017/LIC 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº       /2017 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE 

 

CONTRATADA:______________________________ 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA 

PARA ORIENTAR OS SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALAGOINHA - PE. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

 Aos _____ dias do mês de ________ do ano de dois mil e ____ (__/__/___), de um lado a 

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.300.618/0001-35, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo respectivo Senhor 

Presidente  _______________________, _________, ___________, portador da Cédula de Identidade nº 

____, ____ e inscrito no CIC/MF sob o n.º ___________________, residente e domiciliado à 

__________________________________________ e, de outro, a firma/pessoa física 

________________, estabelecida à Rua _____________, nº ___, Bairro ________, cidade ________, 

Estado ___, Inscrição Estadual nº _______, CNPJ nº __________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA(O), neste ato representada pelo Senhor _____________________, portador da Cédula 

de Identidade nº __________, CPF nº ___________, e de acordo com o que consta no Processo 

Licitatório nº 001/2017,  relativo ao Convite nº 001/2017, tem entre si justo e acertado o presente 

instrumento particular de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto do Contrato 

 

 O objeto deste CONTRATO é a contratação dos serviços de Assessoria Jurídica especializada 

para orientar os servidores vinculados a Câmara Municipal de Alagoinha - PE, obedecendo integralmente 

os documentos constantes do Processo Licitatório nº 001/2017, Convite nº. 001/2017 e, seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Regime de Execução 

 

 A prestação dos serviços, objeto do presente contrato, reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, suas 

alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.    

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 

 

 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do contrato, bem como 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

CONTRATO os documentos constantes do Processo Licitatório nº. 001/2017, Convite nº. 001/2017, e 

em especial a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Recursos Orçamentários 

 

 Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos através 

da Dotação Orçamentária:  

 

ORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 

FUNÇÃO DE GOVERNO: 01 - LEGISLATIVA 

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMA: 0101- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISTLATIVO 

PROJETO/ATIVIDADE (AÇÃO): 2.002 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

UNIDADE 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 

FONTE DE RECURSOS: 013 – RECURSOS PRÓPRIOS 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Do Preço 

 

 O preço certo e total para execução dos serviços, objeto do presente CONTRATO, é de R$ 

______________________ (________________________________), o que corresponde a prestação do 

serviço de Assessoria Jurídica. 

 

Parágrafo Único - No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à 

execução dos serviços, objeto do CONTRATO, inclusive, despesas com materiais, mão-de-obra, 

transporte, alimentação, remuneração, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a 

ser devidos em razão da execução dos serviços.    

 

CLÁUSULA SEXTA 

Condições de Pagamento 

 

 O pagamento será efetuado, mensalmente, em dia e hora determinados pela CONTRATANTE, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal e Recibo, ou assinatura de empenho, no caso específico de 

pessoa física. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Prazos 
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 O Contrato terá a duração de 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

§ 1º. O atraso na execução dos serviços somente será admitido, pela CONTRATANTE, quando 

fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas 

hipóteses delineadas no art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 e, alterações. 

 

§ 2º. A vigência contratual poderá ser prorrogada nos termos da Lei 8.666/93, com a emissão do 

correspondente termo de aditamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 

 A CONTRATADA é obrigada a executar os serviços de acordo com os documentos explicitados 

nas CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA, e de conformidade com as determinações 

da CONTRATANTE.   

 

Parágrafo Único – Caberá ainda à CONTRATADA: 

 

1) Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão de obra 

(especializada ou não) transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e 

quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias; 

 

2) Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos 

relativos aos serviços executados ou em execução; 

 

3) Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e 

corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, os serviços exigidos que não atendam às 

especificações da licitação. 

 

CLÁUSULA NONA 

Obrigações e Responsabilidades da Contratante 

 

 A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a empenhar os recursos 

necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas e, pagar as faturas emitidas pela(o) 

CONTRATADA(O), nos termos da CLÁUSULA SEXTA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Transferência e Subcontratação 

 

 A(O) CONTRATADA(O) não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente o objeto 

do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Alteração Contratual 
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 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e 

alterações, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.  

 

§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do CONTRATO, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre as partes, que poderá 

ultrapassar o limite indicado. 

 

§ 2º. O valor contratado poderá ser alterado nos termos da Lei 8.666/93, para manter o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das 

Obrigações Assumidas 

 

Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na 

execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei nº 

8.666/93, e alterações. 

 

§ 1º - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da inadimplência contratual 

será de 2% (dois por cento) sobre o valor ou parte da obrigação não cumprida do respectivo contrato; 

 

§ 2º - Atraso/diminuição do ritmo dos serviços e o não atendimento às determinações da 

CONTRATANTE, nos prazos a serem fixados, contados do recebimento da notificação, sujeitarão a 

CONTRATADA às sanções de advertência de 0,5 (meio por cento) por dia de atraso, que incidirão 

sobre o valor global do CONTRATO.  

 

§ 3º - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos.  

 

§ 4º - A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do 

infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação. 

 

§ 5 - Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito suspensivo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. Contados da notificação do ato.      

 

§ 6º - A mora na execução e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, além de 

sujeitarem a(o) CONTRATADA(O) à advertência ou à multa, autorizam a CONTRATANTE, em 

prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensão do 

direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua 

inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa. 

 

§ 7º - Sem prejuízo da aplicação, à(ao) CONTRATADA(O), das sanções cabíveis, a 

CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham 

sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
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Rescisão 

 

 A inexecução total ou parcial do ajustado ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal. 

 

Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de 

eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela(o) CONTRATADA(O), reter créditos e/ou 

promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Foro 

 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para solucionar as questões oriundas 

da assinatura do presente instrumento. 

 

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.  

 

 

_______________, _____ de _____________ de _______ 

 

 

________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

________________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________ ___________________________________ 

CPF:       CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

 

 

ANEXO III – MODELO 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa _____________________, sediada à _______________________, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº. _____________________, por seu representante 

legal ____________________________________(Diretor/Proprietário), declara sob as penas da lei 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no Processo Licitatório nº. 

001/2017, Convite nº. 001/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   

 

 

________________________, ______ de _________________ de 2017. 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do representante legal da empresa e assinatura 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 

CARTA CONVITE Nº. 001/2017 

 

 

 

ANEXO IV - MODELO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Nome da Empresa) _______________________, CNPJ ________________________, estabelecida 

à _______________________________________________ (endereço completo), declara, sob as 

penas da lei que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99). 

 

 

 

____________________________, de ______________ de ____________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome do representante legal da empresa e assinatura 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

 

ANEXO V – MODELO 

 

 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _____________________, sediada à _______________________, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº. _____________________, por seu representante 

legal ____________________________________(Diretor/Proprietário), constitui, para fins de 

representação no Convite nº. 001/2017, Processo Licitatório nº. 001/2017, a realizar-se no dia 

____/_____/_____, às _______ horas, neste município de Alagoinha – PE, o Sr. 

____________________________, portador do RG nº. __________________, e CPF nº. 

_______________________, podendo para tanto, assinar e apresentar propostas comerciais e de 

venda, formular ofertas e lances de preços, apresentar documentação de habilitação, recorrer 

administrativamente, abrir mão de interposição de recursos, prestar esclarecimentos, receber 

intimações, notificações, enfim, praticar todos os demais atos de interesse da OUTORGANTE, atos 

estes, que se limitem a representação do Outorgado no presente certame licitatório. 

 

 

________________________, ______ de _________________ de _______ 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do representante legal da empresa e assinatura 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

Câmara Municipal de Alagoinha – PE 

 

ATT. Comissão Permanente de Licitação 

 

Prezados Senhores, 

 

 Apresento proposta de preços para execução dos serviços, abaixo, relacionados: 

 

     Item                                 Objeto                                                  Valor mensal R$      

 

     01                              Assessoria Jurídica                                       _____________            

       

 

 

      Valor Global .................................................................. R$        _____________ 

 

 

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias. 

 

Obs. Concordamos com as demais disposições do Edital de Convite nº 001/2017, Processo 

Licitatório nº 001/2017. 

 

________________________, ____ de ___________________ de _________ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura  

 

Carimbo CNPJ (razão social da empresa). 

CPF (Pessoa Física).  

 
 

 


