
 

CEASA-ES 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 
SANTO S.A.            

Av. Mário Gurgel, nº 5.468,  
B. Vila Capixaba, Cariacica-ES 

CEP: 29145-906 
(27) 3136-2336 

www.ceasa.es.gov.br 

 

1 

 

 

CONVITE No 002/2019 

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A., doravante denominada CEASA, com 

sede na Av. Mário Gurgel, nº 5468, Vila Capixaba - Cariacica – ES – CEP.29.145-906, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, conforme processo administrativo nº. 86640232/2019, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA, FISCAL, TRABALHISTA E CONTÁBIL para atender as 

necessidades da CEASA/ES. O certame será realizado por comissão designada pela Portaria nº 

053/2019, de 27/02/2019, publicada em 01/03/2019, regida pela Lei nº 8.666/93, Lei 13.303/2016, 

na Lei Complementar Estadual nº 618/2012, Lei Estadual 9.090/08 e pelo Decreto nº 2.460-R/2010, e 

suas alterações, e pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital. 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na 
CPL/CEASA, no endereço acima, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 16:00 
horas, bem como pelo e-mail cpl@ceasa.es.gov.br, e pelo telefone 3136-2336 . 

1.2 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-á no endereço acima 
até às 10:00h do dia 03 de setembro de 2019. 

1.3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 03 de setembro de 2019 às 10:00h, no endereço 
indicado acima, será dado início à abertura dos envelopes. 

1.4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta 
do orçamento próprio da CEASA a cargo da conta de atividade: 20.122.006.2070.000.000, 
Elemento Despesa: 339039-05, Fonte: 0271, do orçamento da CEASA para o exercício de 
2019. 

2 - DO OBJETO 

O objeto do presente certame é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA, FISCAL, 

TRABALHISTA E CONTÁBIL, com execução dos serviços nas dependências da CEASA/ES, de 

segunda a sexta-feira, das 08 às 16 horas, utilizando-se do sistema contábil da Contratante,  

conforme especificações técnicas e diretrizes contidas neste Edital e seus anexos. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas pela CPL/CEASA e aquelas 
cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo – CRC/ES na 
correspondente especialidade que manifestarem junto à Administração interesse em 
participar do certame com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da data e 
hora marcada para recebimento da documentação de habilitação. 

mailto:cpl@ceasa.es.gov.br


 

CEASA-ES 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 
SANTO S.A.            

Av. Mário Gurgel, nº 5.468,  
B. Vila Capixaba, Cariacica-ES 

CEP: 29145-906 
(27) 3136-2336 

www.ceasa.es.gov.br 

 

2 

 

3.1.1 - A manifestação de interesse em participar no certame deverá ser dirigida à comissão 
‘’de licitação da CEASA e apresentada pela empresa cadastrada, observado o prazo 
indicado acima, no local e horário fixados neste edital para esclarecimentos e 
informações aos licitantes. 

3.2 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02, ainda que imposta por ente federativo diverso do 
Estado do Espírito Santo;  

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

c.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 

e) se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. 

f) Empresas das quais servidores públicos do Estado do Espírito Santo seja gerente, acionista, 
controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 -    PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da publicação de seu resumo, permitida prorrogação nas hipóteses previstas 
no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016. 

5 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste edital, à presidente da 
comissão de licitação, sua documentação e respectiva proposta em dois envelopes opacos, 
indevassáveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. 

Comissão Permanente de Licitação 

Razão Social Completa do Licitante 

Endereço 

Ref. CONVITE Nº 002/2019 
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ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. 

Comissão Permanente de Licitação 

Razão Social Completa do Licitante 

Endereço 

Ref. CONVITE No 002/2019 

5.2 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus 
documentos na ordem em que estão listados neste edital, devidamente numerados por 
páginas. 

5.3 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
comissão. 

5.4 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à comissão 
de licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas 
intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. 

5.5 - Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os 
envelopes ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 

5.6 - Na(s) sessão (ões) pública(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de habilitação 
e propostas comercial, o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, 
junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente munido de documento 
que o credencie (vide modelo Anexo II do Edital ou outro que comprove os necessários poderes 
para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente) a participar deste 
certame e a responder pela licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente.  

 5.6.1 – Em todo caso, deverá ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento, 
documento que comprove que o signatário do credenciamento possui poderes expressos 
para firmá-lo.  

5.7 – Junto como documento de credenciamento, o proponente/representante deverá 

apresentar declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. 

5.8 - No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa por ela credenciada.  

5.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 

credenciamento para ambas.  

5.10 - Os documentos de credenciamento do representante e a declaração dando ciência de que 

o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação serão entregues em separado e NÃO 
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DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA COMERCIAL.  

5.11 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas 
obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

Os proponentes deverão apresentar, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
em cartório, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial os seguintes documentos: 

6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 
documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. 

 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal representada pela Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos, referente aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União, 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a Empresa, com 
validade na data de realização da licitação; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com 
validade na data da realização da   licitação; 
e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - CRF, 
com validade na data de realização da licitação; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida em conformidade com o 
disposto na Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 
 
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 

comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização 

da contratação, observadas as seguintes regras: 
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I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 
II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da CEASA/ES, ser prorrogado 
por igual período; 
 
IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
probatórias de regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à CEASA/ES outro 
documento que comprove a extinção ou a suspensão do crédito tributário, respectivamente, 
nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do 
protocolo do pedido de certidão; 
 
V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado 
da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a 
certidão comprobatória de regularidade fiscal; 
 
VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da CEASA/ES, ser prorrogado 
por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o órgão 
competente emitir a certidão; 
 
VII - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

VIII – Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à CEASA/ES convocar as 
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.3.1 – CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL 

6.3.1.1 Comprovação de inscrição do licitante no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, com CNAE próprio para comercialização de equipamentos idênticos ou similares 
ao objeto da licitação, com validade na data do certame; 

                        6.3.1.2 Alvará de funcionamento com validade na data do certame. 

6.4 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSITUIÇÃO FEDERAL 

a) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por 
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menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). 

6.7 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 
EQUIPARADA. 

6.7.1 - Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte 
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 
e reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 

6.7.2 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 
Complementar 123/2006: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da 
Fazenda; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

6.7.3 - Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar 
nº. 123/2006: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 
Artigo 3º da LC 123/06; 

 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

 
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 

dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 

§1º. Os documentos aos quais se refere este item somente deverão ser apresentados após a 
convocação para assinar o contrato, ainda que as microempresas, e pequenas empresas ou 
equiparadas não optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação possuam habilitação 
parcial no CRC/ES. 

 
§2º. O licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não 

apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar 
com o Estado do Espírito Santo, e será descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção 
penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, quando for o caso. 
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§3º. Em caso de empresário ou sociedade empresária submetida ao registro obrigatório na Junta 
Comercial, fica dispensada a apresentação da cópia do contrato social e suas alterações, desde 
que seja apresentada a Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o 
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em 
prazo não superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas. 

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 02 

7.1 - A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste 
edital, deverá apresentar os seguintes elementos: 

a) Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, 
observando as especificações técnicas e demais condições previstas neste edital e seus 
anexos; 

b) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à 
perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, encargos 
sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e 
parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para 
proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos. 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 
prevista para abertura da licitação. 

7.2 - A proposta comercial deverá ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada em todas 
as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que 
venham a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo. 

7.3 - Os preços cotados terão como data base a fixada para entrega da proposta. 

7.4 - Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do objeto 
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração e 
outros. 

8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

8.1 - A licitação será processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas: 

I. Realização de sessão pública em dia, hora e local designados para recebimento dos 
envelopes contendo as propostas e os documentos relativos à habilitação, bem como da 
declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; 

II. Abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes; 

III. Deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação; 

IV. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes; 

V. Verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as 
especificações do convite e com o preço médio fixado pela CEASA/ES; 

VI. Julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação do ato 
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convocatório; 

VII. Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do procedimento 
licitatório e adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após o julgamento. 

8.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serão abertos com chamada das empresas e anotação 

em ata dos representantes dos licitantes presentes. 

8.3 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

8.4 - A habilitação do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no que tange 

exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta efetuada 

pela CPL. 

8.4.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas algum documento 

apresentado já estiver vencido, este deverá ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua 

regularidade habilitatória, salvo a hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/2006. 

8.5 - A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no 

decorrer da abertura deste processo licitatório, que serão assinadas pelos licitantes presentes e 

todos os membros da comissão, ficando os documentos à disposição dos licitantes para exame. 

8.6 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a 

criação de exigência não prevista no edital. 

8.7 - Para os efeitos do disposto no inciso 6 do item 9.1, admitir-se-á o saneamento de falhas, desde 

que, a critério da Comissão de Licitação, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo 

máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do licitante e aplicação da multa prevista no edital. 

8.8 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da 

Comissão de Licitação. 

8.9 - É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante. 

8.10 - Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.11 - Os envelopes dos licitantes ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Licitação. 

8.12 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata suas 

reclamações, ficando a critério dos membros da comissão acatá-las ou não, considerando não 

possuírem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.  

8.13 - O resultado da análise das propostas será comunicado aos licitantes ao final da sessão, ou em 

caso de convidados ausentes, ser publicada na forma da lei, abrindo-se prazo de recurso.  

8.14 - Havendo renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de recurso contra o julgamento, a 

sessão será encerrada com o julgamento. 

8.15 - Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação de todos os licitantes, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de 
outras propostas ou nova documentação. 
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9 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

9.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto. 

9.2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis. 

9.3 - A CEASA poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do 
art. 64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o 
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do 
certame. 

9.4 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência 
do pacto. 

9.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar o 
comprovante de situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS. 

9.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, serão aplicadas as sanções de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual ou declaração de inidoneidade para 
de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 

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

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

10.1.2 - Representação no prazo de 02 (dois) dias úteis da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

10.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão da CEASA pela aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 
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10.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 10.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos 
os relativos à advertência e multa de mora, e no subitem 10.1.3, será feita através da 
publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrado em ata. 

10.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 10.1.1 terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 
eficácia suspensiva aos demais recursos. 

10.4 - Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

10.5 -  O recurso será dirigido ao Diretor-Presidente da CEASA, por intermédio da comissão de 
licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela 
autoridade competente para proferir a decisão, sob pena de responsabilidade. 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a 
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado 
não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução do contrato; 

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 20.2 
deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
administração pelos prejuízos causados, e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea “c”. 
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Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por 
perdas e danos (alínea “b”). 
 
Parágrafo Segundo. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, a 
decisão será submetida ao Diretor Presidente da CEASA/ES, a fim de que, se confirmada, 
tenha efeito perante a Administração Pública Estadual. 
 
Parágrafo Terceiro. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas 
previstas neste item, competirá à CEASA/ES proceder ao registro da ocorrência no CRC/ES, e 
demais órgãos de controle. 
 

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o contratado será notificado, 
facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência, com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação 
para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de 
entrega das razões de defesa; 

 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 
110 da Lei nº. 8666/93; 

 
d) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, será 

proferida decisão fundamentada, adotando-se as medidas legais cabíveis, resguardado o 
direito de recurso, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

11.4 - Os valores relativos a multa moratória e compensatória aplicada, poderão ser cobrados 
judicialmente ou descontados dos valores devidos ao contratado, relativos a parcelas 
efetivamente executadas do contrato; 

11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 
garantia prestada pela contratada; 

11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual 
em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
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12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 - As condições de pagamento e os critérios de reajuste serão os estabelecidos na minuta de 
contrato anexa a este edital, e obedecerá, no mínimo, os seguintes termos: 

12.1.1 - A CEASA pagará à CONTRATADA pelo objeto executado, vedada a antecipação, 
até o 10º dia após a sua apresentação da Nota Fiscal, em havendo aceite do 
objeto, devidamente liquidada pelo fiscal do contrato. Após essa data será paga 
multa financeira nos seguintes termos: 

 

V.M = V.F x 12 x ND 

100 360 

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

 
12.1.2 - Incumbirão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devido, a ser revisto e aprovado pela CEASA. 
 

12.1.3 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem 
qualquer ônus ou correção a ser paga pela CEASA. 

 

12.1.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 
4.320/64, assim como na Lei Estadual nº 2.583/71, e alterações posteriores. 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A participação do licitante implica aceitação de todos os termos deste edital. 

13.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

13.3 - É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

15.3.1. No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento 
apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive 
concedendo prazo para o reconhecimento de firma. 

13.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela comissão, sob pena de desclassificação. 
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13.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta. 

13.6 - Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a comissão poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

13.7 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da CEASA/ES, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

13.9 - A licitação somente poderá ser revogada em face de razões de interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

13.10 - Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado no cumprimento do contrato. 

13.11 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93. 

13.12 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 

13.13 - A CEASA se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, nos 
limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93 e na Lei 13.303/2016. 

13.14 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

13.15 - A representação dos licitantes somente será aceita por meio de Carta Credencial ou 
qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins de licitação, 
acompanhado do contrato social ou similar, sem o que não poderá o representante intervir 
em favor da licitante. 

13.16 - Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros da 
CEASA/ES. 

13.17 - Para dirimir controvérsias oriundos deste certame o foro competente é o do Juízo de 
Vitória/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja. 
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13.18 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pela comissão. 

14 – DOS ANEXOS: 

 

14.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Credencial; 

c) Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento ao art.7º, C. Federal; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP; 

f) Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 

Cariacica/ES, 20 de agosto de 2019. 

 

ANDRÉIA BOENING 

Presidente da CPL / CEASA 
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CONVITE No 002/2019 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 031/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA, FISCAL, TRABALHISTA E CONTÁBIL  

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de assessoria e serviços técnicos especializados de 

contabilidade, em conformidade com a legislação vigente, compreendendo assessoria técnica, fiscal, 

trabalhista, contábil e outras tarefas afins, incluindo o fornecimento de mão de obra qualificada, 

softwares, hardwares, equipamentos e outros materiais necessários à execução dos serviços, na 

forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, conforme diretrizes 

estabelecidas neste Termo de Referência.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação visa assegurar a continuidade na prestação dos serviços de assessoria 

contábil, fiscal, administrativa e financeira, para atendimento às necessidades administrativas da 

CEASA/ES, imprescindíveis ao exercício de suas atividades institucionais; 

2.2. Os serviços objeto do presente Termo de Referência são imprescindíveis à Administração, com 

vistas a atender a legislação contábil, fiscal e trabalhista. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

3.1. A contratação para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência tem amparo na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações; Lei 4.320/64; Lei 6.404/76; Lei 13.303/2016; Lei Complementar 

Estadual 81/96; Lei Complementar 239/02 e demais normas pertinentes. 

3.2. É vedado à contratada, na execução do contrato, subcontratar com terceiros, total ou 

parcialmente, os serviços a serem prestados junto à CEASA/ES; 

3.3. A contratada deve manter ou disponibilizar preposto aceito pela CEASA/ES para efetuar o 

acompanhamento, o controle e a solução de problemas que surgirem no decorrer da execução dos 

serviços. 

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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4.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar do dia seguinte ao da publicação no 

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. 

4.2. O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o artigo 71 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

5. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 - Assessoria Contábil, Fiscal, Administrativa e Financeira: 

5.1.1 – Apoio à Administração da CEASA/ES a respeito de decisões contábeis que visem melhorar os 

resultados da sociedade; 

5.1.2 – Entrega, pela contratada, de Relatório de Atividades Mensal, das eventuais falhas cometidas 

pela área Contábil/Financeira (inclusive departamento de pessoal), quando detectadas nos processos 

normais de análises contábeis, tais como: cálculos de encargos sociais e tributos a maior ou a menor, 

falta de comprovação fiscal para determinadas despesas, dentre outras situações; 

5.1.3 – Assessoria na Elaboração de Prestação de Contas Anuais e Bimestrais junto ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES; 

5.1.4 – Assessoria para o atendimento periódico ao Conselho Fiscal, Conselho de Administração e 

Assembleia Geral da CEASA/ES, para fins de prestação de informações contábeis de fiscais; 

5.1.5 - Atendimento as fiscalizações periódicas, no que for pertinente a área contábil e fiscal da 

CEASA/ES, dos órgãos da administração federal, estadual e municipal; 

5.1.6 – Assessoria à Diretoria da CEASA/ES junto ao Fisco, Auditorias Internas e Externas dos órgãos 

Estaduais, Municipais e Federais; 

5.1.7 – Orientação para a adoção de medidas fiscais voltadas especificamente as empresas de 

economia mista; 

5.1.8 – Elaboração da conciliação mensal das contas contábeis; 

5.1.9 – Assessoramento e atendimento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 

TCE/ES; 

5.1.10 – Assessoramento em assuntos vinculados ao objeto do contrato e atendimento junto à 

Procuradoria Geral do Estado – PGE, bem como a outros Órgãos, quando solicitado pela CEASA/ES; 

5.1.11 – Recadastramento nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. 
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5.2. Assessoria na Área Trabalhista e Previdenciária: 

5.2.1 - Assessoria na orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS/PASEP, FGTS, RAIS, DIRF e 

outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CEASA/ES; 

5.2.2 - Assessoria na Manutenção dos Registros de Empregados e Serviços Correlatos; 

5.2.3. - Assessoria no atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de 

eventuais procedimentos de fiscalização. 

5.3 – Departamento Contábil Baseado na Lei 6.404/76: 

5.3.1– Escrituração e análise da documentação contábil e fiscal dentro das exigências legais vigentes; 

5.3.2. - Elaboração de um plano de contas, apreciado e aprovado pela Administração, de acordo com 

as necessidades da CEASA/ES, a fim de que os relatórios contábeis sirvam como ferramenta de 

trabalho nas tomadas de decisões; 

5.3.3 – Adoção, na contabilização dos documentos, do regime de competência, utilizando como fato 

gerador a data da emissão dos documentos; 

5.3.4 – Elaboração de todas as declarações econômicas, sociais, fiscais e tributárias, de acordo com a 

legislação vigente, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais;  

5.3.5 – Apuração de Balancetes mensais com análise dos resultados e sugestões que visem a 

mudança de comportamento fiscal podendo adotar, se for o caso, a suspensão de pagamento do 

Imposto de Renda e Contribuição Social (se estiver apresentando resultados negativos); 

5.3.6 - Elaboração mensal da conciliação das contas contábeis; 

5.3.7 - Apuração, registro, escrituração e apresentação dos seguintes relatórios e livros: 

a) Acompanhar publicação das Demonstrações Financeiras; 

b) Balancetes mensais conciliados; 

c) Balanço Patrimonial; 

d) Conciliações das Contas Patrimoniais; 

e) Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; 

f) Demonstração de Resultado do Exercício; 

g) Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

h) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); 

i) Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR); 
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j) Livro Diário; 

k) Livro Razão; 

l) Registro dos livros e relatórios oficiais nos órgãos competentes; 

m) Registro e escrituração de livros próprios ao funcionamento da Sociedade Anônima; 

n) Outros aplicáveis às empresas de Sociedade de Economia Mista.  

5.3.8 – Orientação visando à implantação do Ativo Permanente da Empresa, devidamente 

documentado, de acordo com o Decreto 1.110/R, de 12 de dezembro de 2002 do Governo do Estado 

do Espírito Santo e suas alterações. 

5.3.9 – Apuração dos Impostos e Contribuições e elaboração de suas guias para recolhimento. 

5.4. Recursos Humanos: 

Análise e conferência da folha de pagamento emitida pela CEASA/ES, registro e controle de pessoal 

tanto na admissão quanto na demissão, elaboração de guias de recolhimento de encargos, impostos 

e contribuições devidas, cálculo de férias, 13º salário e rescisões de trabalho (média 55 empregados), 

de acordo com os procedimentos utilizados pela empresa e instruções do TCE-ES. 

5.5. Departamento Contábil Baseado na Lei Federal 4.320/64: 

5.5.1 – Conhecimentos e experiência em registros contábeis no Sistema Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES, tais como: 

a) Nota de Reserva; 

b) Empenho de despesas, através de Nota de Empenho NE; 

c) Liquidação das despesas, através de Nota de Lançamento NL; 

d) Pagamento das despesas através de Ordem Bancária OB; 

e) Registros contábeis patrimoniais e financeiros através de Nota de Lançamento NL, Guia de 

Recolhimento GR, 

f) Análise e interpretação dos relatórios contábeis e orçamentários extraídos do SIGEFES; 

g) Todos os registros, análises e orientações deverão levar em consideração os Planos de Contas da 

União, dos Estados e da CEASA/ES, Leis 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000) e demais legislação pertinente. 

5.6. Elaboração de Prestações de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – 

TCE/ES: 

Elaboração de Prestações de Contas Bimestrais e Anual, de acordo com os artigos 107 e 108 do 

Regimento Interno do TCE/ES e outras pertinentes.  
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5.7. Dos Lançamentos Contábeis: 

5.7.1. Os lançamentos contábeis deverão ser realizados na sede da CEASA/ES; 

5.7.2. A empresa contratada deverá disponibilizar no mínimo 3 (três) dias na semana 1 (um) 

profissional de Contabilidade de Nível Superior na sede da CEASA/ES Unidade Cariacica para efetuar 

os lançamentos contábeis. 

5.7.2.1. Para atendimento ao subitem 5.7.2, a empresa contratada deverá disponibilizar os 

meios necessários para execução dos lançamentos contábeis na sede da CEASA/ES, por meio 

de software (aplicativo) contábil apropriado, microcomputador ou notebook e profissional 

qualificado para execução dos serviços e que pertença ao quadro de funcionários da empresa 

contratada. 

5.7.3. Será disponibilizada à contratada toda documentação contábil para lançamento, não podendo 

a mesma, em hipótese alguma, ser retirada das dependências da CEASA/ES, salvo por motivo 

devidamente justificado e após autorização. 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar: 

a) Comprovante de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC; 

b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa pública ou privada, comprovando a 

execução dos serviços compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade, de acordo com o artigo 30, § 1º da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente profissional de nível superior 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica (ART) por execução dos serviços com características semelhantes. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

I – Acompanhar, fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 

contratado; 

II – Proporcionar as condições necessárias à regular execução dos serviços e permitir o livre acesso da 

contratada em suas instalações, nas datas e horários dos referidos serviços; 

III - Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências da contratante, onde 

serão prestados os serviços, fornecendo identificação, quando necessário; 
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IV - Fornecer à contratada a documentação e prestar toda e qualquer informação necessária à 

execução do objeto do contrato; 

V - Designar um Gestor do Contrato com o objetivo de acompanhar e fiscalizar sua execução, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como Fiscal do Contrato; 

VI - Receber o serviço contratado. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as 

especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte; 

VII - Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção; 

VIII - Aplicar as penalidades cabíveis, caso o serviço contratado não esteja sendo prestado; 

IX - Supervisionar a execução dos serviços, atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e 

encaminhá-las para pagamento; 

X - Efetuar o pagamento pelos serviços prestados pela contratada, conforme condições estabelecidas 

em cláusula contratual; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada, além das demais responsabilidades previstas no contrato, obriga-se a:  

I – Executar os serviços com presteza, segurança e eficácia, de modo a obter pleno resultado na 

realização do objeto contratado, comprometendo-se, se for o caso, a refazer fases, atos e 

procedimentos para garantir o cumprimento deste contrato, sem ônus para a CEASA/ES; 

II – Inteirar-se e aplicar todas as mudanças na legislação pertinente ao objeto deste Termo de 

Referência; 

 

III - Assumir a inteira responsabilidade por riscos pertinentes à atividade, inclusive aos referentes a 

acidentes de trabalho, bem como reparar ou indenizar os danos que forem causados à contratante ou 

a terceiros decorrentes de falha na execução dos serviços contratados, por ato culposo ou doloso por 

parte da contratada, sem ônus para a contratante; 

 

IV - Responsabilizar-se pela garantia de sigilo de todas as informações que venha a conhecer da 

contratante, em decorrência da execução dos serviços contratados; 

 

V – Colocar à disposição da contratante pessoal apto, capacitado e treinado para executar os serviços 

contratados, no que tange a idoneidade e competência, responsabilizando-se pelo pagamento dos 

encargos e despesas totais com os mesmos; 
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VI – Deverá manter uma estrutura de pessoal que atenda de forma contínua todas as demandas 

decorrentes do objeto contratado, inclusive, nos casos de faltas, de férias e demais situações que 

venham a ocorrer, sem prejuízo da prestação dos serviços contratados; 

 

VII – Assumir e arcar inteiramente com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, 

responsabilidade civil incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviço resultante 

deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, entre eles: salários, férias, 13º salário, FGTS, 

PIS, INSS, transporte, alimentação, hospedagem, etc., bem como impostos e taxas decorrentes do 

presente contrato; 

 

VIII – Executar os serviços contratados nas dependências da CEASA/ES Unidade Cariacica, de segunda 

a sexta-feira, das 08 às 16 horas, utilizando-se do sistema contábil da Contratante; 

 

IX - Disponibilizar, a qualquer momento, os documentos que a contratante necessitar; 

 

X - Comunicar a contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de 

execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato, 

bem como prestar todos os esclarecimentos relativos à execução do contrato que forem solicitados 

pelo contratante; 

 

XII - Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação; 

 

XIII - Apresentar as guias referentes aos impostos, taxas, tributos, etc. até 2 (dois) dias úteis antes do 

vencimento para que a contratante possa quitá-los nos respectivos prazos; 

 

XIV - Realizar os serviços contratados observando os prazos estabelecidos na legislação pertinente, 

exceto no caso de a contratante necessitar, mediante comunicação escrita, que sejam realizados em 

prazos diferentes;  

 

XV- Transferir, mensalmente, em arquivo em mídia CD, ou por e-mail da contabilidade à contratante, 

referentes ao mês anterior, para que a mesma mantenha seu sistema atualizado; 

 

XVI - Fornecer todos os registros (contábil, fiscal, financeiro e etc.), impostos, tributos e demais 

serviços realizados à contratante executados em dia, bem como, guias, livros, documentos físicos, 

dados e informações necessários à continuidade dos serviços, por ocasião do término ou de rescisão 

deste contrato, no prazo máximo de 15 dias consecutivos. Este prazo poderá ser prorrogado e/ou 

alterado, caso necessário, mediante autorização por escrito da CEASA/ES; 

 

XVII - Acompanhar todo o processo de transição e migração de informações e de dados após o 

termino ou rescisão contratual até a sua finalização; 



 

CEASA-ES 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 
SANTO S.A.            

Av. Mário Gurgel, nº 5.468,  
B. Vila Capixaba, Cariacica-ES 

CEP: 29145-906 
(27) 3136-2336 

www.ceasa.es.gov.br 

 

22 

 

XVIII - Corrigir e/ou solucionar pendências referente aos exercícios, inclusive os anteriores, quando 

houver apontamentos por parte da Diretoria Administrativa e Financeira – DIAFI e/ou da Gerência 

Administrativa e Financeira - GEAFI, TCE/ES, entre outros órgãos fiscalizadores, e órgãos à nível 

federal, estadual e municipal; 

 

XIX - Apresentar sugestões que venham a contribuir no desenvolvimento dos serviços, bem como 

procedimentos que não estão sendo executados conforme determinação legal; 

 

XX - Prestar informações sobre a prestação dos serviços, sempre que solicitado pela CEASA/ES; 

 

XXI – Responsabilizar-se civil e administrativamente pelos prejuízos que, por omissão, culpa ou dolo, 

tenha causado à CEASA/ES; 

XXII - A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá manter sede, filial 

ou escritório na Região da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Viana, Serra ou Cariacica), com 

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, tendo o 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, para a sua comprovação, sob pena de 

rescisão contratual; 

 

XXIII - A contratada deverá informar à contratante toda e qualquer alteração de endereço, telefone, 

correio eletrônico e outros, quando ocorrer; 

 

XXIV - A empresa contratada será responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados, em qualquer época. 

9. DO REAJUSTAMENTO 

O preço somente será reajustado após o período de 12 (doze) meses de vigência do contrato, pela 

variação do IGP-M/FGV acumulado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo, através de 

termo aditivo, em caso de prorrogação do contrato e desde que, prévia e expressamente, requerido 

o reajuste pela contratada. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. O recebimento definitivo dos serviços não exime a contratada da responsabilidade pela 

perfeição, qualidade, quantidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destinam; 

10.2. Toda e qualquer prestação de serviços em desacordo com o previsto neste Termo de Referência 

será imediatamente notificada à contratada, que ficará obrigada a refazê-los, sem custos à 

contratante, passível de aplicação das penalidades legais cabíveis;  
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10.3. A contratada não poderá substituir o Responsável Técnico, salvo casos de força maior, e 

mediante prévia concordância da contratante, apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico a 

ser incluído, que deverá ser igual ou superior ao anterior. 

10.4. A contratada não pode valer-se do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 

como garantia ou caução, nem utilizar os direitos de crédito em operações de desconto bancário. 
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ANEXO II 

CONVITE 002/2019 

(MODELO DE CREDENCIAL) 

 

 

  

                                            O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela 

empresa___________________________ (nome da Empresa), vem pela presente informar que 

designamos o Senhor __________________, RG No _____________, para acompanhar o certame 

regido pelo edital de __________ no ____/______, podendo para tanto, impugnar, transigir, 

renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

                                            Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

                                            _______________________________________________ 

                                                         Assinatura do Responsável  
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ANEXO III 

CONVITE 002/2019 

 (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

A 

CEASA/ES - Cariacica 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

  A ___________________________________ (Nome, endereço e CNPJ da empresa), 
por seu representante legal abaixo assinado, apresenta a V.sas, em anexo, nossa proposta para 
fornecimento dos equipamentos constantes do edital, pelo preço global de R$ __________ (valor por 
extenso), já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive mão-de-
obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, 
tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 
fornecimento, nos termos do Edital de Convite no 002/2019 e seus Anexos. 

                             O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data da abertura da licitação. 

                             Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 

                             Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação e fornecer os equipamentos no prazo 
e condições estabelecidas neste ato convocatório. 

                              Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

                              ______________________________________________ 

                                     Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 

CONVITE 002/2019 

(MDELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART.7º DA C. FEDERAL) 

 

  

                           A ___________________________________ (Nome, endereço e CNPJ da empresa), 

por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII, 

do artigo 7º, da Constituição Federal, e sob as penas da lei, que inexiste no quadro funcional da 

empresa, menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). 

                          Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

                            ______________________________________________ 

                                             Assinatura do Responsável 
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ANEXO V 

CONVITE 002/2019 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA) 

 

                           A ___________________________________ (Nome, endereço e CNPJ da empresa), 

por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos e sob as penas da lei:   

                         (   ) Que se enquadra na condição de ___________________ (microempresas ou 
empresas de pequeno porte), para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006 e reproduzidos neste edital; 

                   (  ) Que é optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 
Complementar 123/2006; 

                   (    )  Que não há nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 
123/06. 

 

                        Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

                            ______________________________________________ 

                                             Assinatura do Responsável 
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ANEXO VI 

CONVITE 002/2019 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

  

Contrato nº ___/_____ 
Cartão Convite nº 002/2019.  
Processo nº 86640232/2019. 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DO CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. E A EMPRESA 
....................................... PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS. 

 

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 
SANTO S.A., adiante denominada CONTRATANTE, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob 
o nº ________________, com sede na _________ (endereço completo) _________, representada 
legalmente pelo seu  (Secretário / Dirigente do órgão ) ________(nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão)_________, CPF/MF no ________________, residente e domiciliado ________(endereço 
completo)________, e a Empresa _____________________, doravante denominada CONTRATADA, 
com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________ 
neste ato representada pelo ________(condição jurídica do representante)________ Sr. 
_________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)__________ ajustam o presente CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, nos termos da Lei 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 e do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEASA/ES de acordo com os termos do processo 
acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente 
com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas 
Cláusulas Seguintes. 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de contábeis, conforme 
discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. 

1.2 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 

(a) o Edital e todos os seus Anexos; 

(b) a Proposta Comercial da Contratada. 
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2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a modalidade empreitada por preço 
______________(global ou unitário), nos termos do art. 10, II, ____ ("a" ou “b”) da Lei 8.666/93. 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 - Pelo serviço, a Contratada receberá, mensalmente, a importância de R$ ________ (valor por 
extenso), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos 
sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à 
execução do objeto contratual. 

3.2 - As condições e critérios para revisão e reajuste estão previstas na Cláusula Nona. 

4 - CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência, 
vedada a antecipação, na forma abaixo: 

4.1.1 - Caberá a Contratada no 1º dia útil após a conclusão da parcela comunicar por escrito a 
Contratante tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato. 

4.1.2 - Após recebimento definitivo do objeto, na forma deste Contrato, a Contratada deverá 
apresentar a fatura, em no máximo 02 (dois) dias úteis. 

4.1.3 - A fatura será paga até o 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação. 

4.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos: 

          
   

   
   
  

   
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços efetuados, 
o memorial de cálculo da fatura. 

4.4 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente o, estabelecido na Lei 4.320/1964, assim 
como na Lei Estadual 2.583/1971. 

4.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 
Contratante. 
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4.6 - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura 
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a diferença para 
emissão “a posteriori”, quando da disponibilidade do índice definitivo, para acerto na fatura seguinte, 
sem reajustes. 

5 - CLÁUSULA QUINTA: DO FATURAMENTO 

5.1 - Deverá a CONTRATADA apresentar nota fiscal/fatura que: 

5.1.1 - Registre o valor dos serviços, o valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a 
retenção na fonte, inclusive o ISSQN (quando for o caso), os quais serão retidos e recolhidos 
diretamente pela CONTRATANTE; 

5.1.1.1 - A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigida da CONTRATADA a apresentação das 
guias de recolhimento de tributos sujeitos a retenção na fonte, especialmente no caso de 
municípios que não a disponibilizem pela internet.  

5.1.2 - No que se refere a impostos não sujeitos a retenção na fonte, seja instruída com anexos 
que comprovem o recolhimento dos Tributos incidentes, relativos ao faturamento do mês 
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado; 

5.2 - Em cumprimento ao disposto na Lei Estadual 5.383/1997 e no Decreto Estadual 1.938-R/2007, 
os pagamentos devidos pela CONTRATANTE só poderão ser efetuados após o CONTRATADO 
apresentar relatório especificado a ser anexado à nota de empenho, contendo comprovantes de 
quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato, bem como declaração formal do Contratado, sob as penas da Lei, de que se encontra em 
regularidade quanto a essas despesas. 

6 - CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do 
contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses. 

6.2 - A prorrogação poderá ser admitida nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016, desde 
que cumpridos os requisitos materiais e formais do citado dispositivo legal e do Enunciado CPGE nº 
08, disponível na página da Procuradoria Geral do Estado.  

7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento próprio a cargo 
da conta da atividade nº 20.122.006.2070.000.000, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39-05 do 
orçamento da CEASA-ES para o exercício de 2019. 
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8 - CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

8.1 - A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual no valor de R$ _____ (_________), na 
modalidade de __________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis do início de sua vigência. 

8.2 - Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na regulamentação vigente, a 
garantia poderá ser utilizada para o pagamento de: 

8.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;   

8.2.2 - Prejuízos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

8.2.3 - Multas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

8.2.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas, quando 
couber. 

8.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 
de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual. 

8.4 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, nas mesmas condições e parâmetros da contratação, 
evitando-se a interrupção da continuidade da cobertura pela garantia. 

8.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a fazer a 
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

8.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 

8.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 
contrato, a título de garantia. 

8.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta 
cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção 
da multa aplicada. 

8.7 - Será considerada extinta e liberada a garantia: 

8.7.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigações contratuais;  

8.7.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da 
comunicação. 
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9 - CLÁUSULA NONA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9.1 - Compete à Contratada: 

9.1.1 - Executar os serviços com presteza, segurança e eficácia, de modo a obter pleno resultado 
na realização do objeto contratado, comprometendo-se, se for o caso, a refazer fases, atos e 
procedimentos para garantir o cumprimento deste contrato, sem ônus para a CEASA/ES; 

9.1.2 - Inteirar-se e aplicar todas as mudanças na legislação pertinente ao objeto deste contrato; 

9.1.3 - Assumir a inteira responsabilidade por riscos pertinentes à atividade, inclusive aos 
referentes a acidentes de trabalho, bem como reparar ou indenizar os danos que forem causados 
à contratante ou a terceiros decorrentes de falha na execução dos serviços contratados, por ato 
culposo ou doloso por parte da contratada, sem ônus para a contratante; 

9.1.4 - Responsabilizar-se pela garantia de sigilo de todas as informações que venha a conhecer da 
contratante, em decorrência da execução dos serviços contratados; 

9.1.5 - Colocar à disposição da contratante pessoal apto, capacitado e treinado para executar os 
serviços contratados, no que tange a idoneidade e competência, responsabilizando-se pelo 
pagamento dos encargos e despesas totais com os mesmos; 

9.1.6 - Deverá manter uma estrutura de pessoal que atenda de forma contínua todas as demandas 
decorrentes do objeto contratado, inclusive, nos casos de faltas, de férias e demais situações que 
venham a ocorrer, sem prejuízo da prestação dos serviços contratados; 

9.1.7 - Assumir e arcar inteiramente com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
comerciais, responsabilidade civil incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviço 
resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, entre eles: salários, férias, 
13º salário, FGTS, PIS, INSS, transporte, alimentação, hospedagem, etc., bem como impostos e 
taxas decorrentes do presente contrato; 

9.1.8 - Executar os serviços contratados nas dependências da CEASA/ES Unidade Cariacica, de 
segunda a sexta-feira, das 08 às 16 horas, utilizando-se do sistema contábil da Contratante; 

9.1.9 - Disponibilizar, a qualquer momento, os documentos que a contratante necessitar; 

9.1.10 - Comunicar a contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas 
de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do 
contrato, bem como prestar todos os esclarecimentos relativos à execução do contrato que forem 
solicitados pelo contratante; 

9.1.11 - Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação; 

9.1.12 - Apresentar as guias referentes aos impostos, taxas, tributos, etc. até 2 (dois) dias úteis 
antes do vencimento para que a contratante possa quitá-los nos respectivos prazos; 
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9.1.13 - Realizar os serviços contratados observando os prazos estabelecidos na legislação 
pertinente, exceto no caso de a contratante necessitar, mediante comunicação escrita, que sejam 
realizados em prazos diferentes;  

9.1.14 - Transferir, mensalmente, em arquivo em mídia CD, ou por e-mail da contabilidade à 
contratante, referentes ao mês anterior, para que a mesma mantenha seu sistema atualizado; 

9.1.15 - Fornecer todos os registros (contábil, fiscal, financeiro e etc.), impostos, tributos e demais 
serviços realizados à contratante executados em dia, bem como, guias, livros, documentos físicos, 
dados e informações necessários à continuidade dos serviços, por ocasião do término ou de 
rescisão deste contrato, no prazo máximo de 15 dias consecutivos. Este prazo poderá ser 
prorrogado e/ou alterado, caso necessário, mediante autorização por escrito da CEASA/ES; 

9.1.16 - Acompanhar todo o processo de transição e migração de informações e de dados após o 
termino ou rescisão contratual até a sua finalização; 

9.1.17 - Corrigir e/ou solucionar pendências referente aos exercícios, inclusive os anteriores, 
quando houver apontamentos por parte da Diretoria Administrativa e Financeira – DIAFI e/ou da 
Gerência Administrativa e Financeira - GEAFI, TCE/ES, entre outros órgãos fiscalizadores, e órgãos 
à nível federal, estadual e municipal; 

9.1.18 - Apresentar sugestões que venham a contribuir no desenvolvimento dos serviços, bem 
como procedimentos que não estão sendo executados conforme determinação legal; 

9.1.19 - Prestar informações sobre a prestação dos serviços, sempre que solicitado pela CEASA/ES; 

9.1.20 - Responsabilizar-se civil e administrativamente pelos prejuízos que, por omissão, culpa ou 
dolo, tenha causado à CEASA/ES; 

9.1.21 - A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá manter sede, 
filial ou escritório na Região da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Viana, Serra ou Cariacica), com 
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, tendo o 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, para a sua comprovação, sob 
pena de rescisão contratual; 

9.1.22 - A contratada deverá informar à contratante toda e qualquer alteração de endereço, 
telefone, correio eletrônico e outros, quando ocorrer; 

9.1.23 - A empresa contratada será responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados, em qualquer época. 

9.2 - Compete à Contratante: 

(a) Efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato; 

(b) Definir os locais em que serão executadas as tarefas ajustadas; 

(c) Designar servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços. 
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10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO E DO REAJUSTE 

10.1 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte 
interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, 
que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

10.1.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 
interessada. 

10.1.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

10.1.3 - Não será concedida a revisão quando:  

(a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

(b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato; 

(c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos 
à parte interessada; 

(d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

(e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal. 

10.1.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela 
Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT e Procuradoria Geral do Estado. 

10.2 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 
variações inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar da data limite para 
apresentação da proposta ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei 10.192/2001. 

10.2.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro 
índice que vier a substituí-lo. 

10.2.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser 
aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de 
cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado. 

10.2.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do art. 65, § 8º, 
da Lei 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Estado. 
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10.3 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos, 
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva. 

10.4 - No caso de prorrogação deste Contrato sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do 
direito da Contratada ao recebimento da importância devida à título de reajuste ou revisão, em 
qualquer de suas hipóteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia 
irretratável a esse direito. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução 
do contrato; 

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei 8.666/1993. 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
licitante contratado: 

(a) advertência; 

(b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

(c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

(e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

11.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre 
si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea 
“b”). 

11.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade 
competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - 
SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual. 

11.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por 
intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais 
modalidades sancionatórias. 

11.2.4 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, 
competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a 
SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, 
deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES. 

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação 
para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa; 

(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 

(d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 
ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 
notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993; 

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo. 
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11.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada; 

11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

11.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será 
objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco 
regulatório estadual anticorrupção. 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA 

12.1 - Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou 
trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, 
no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções. 

12.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a 
defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de 
aplicação de sanções. 

12.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 
2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 

12.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não 
procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção 
antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 

12.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE 
informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da 
empresa, antes mesmo da notificação à empresa. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS ADITAMENTOS E DA RESCISÃO 

13.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da 
Lei 8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

13.2 - O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993 
e Lei 13.303/2016, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado. 
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14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS RECURSOS 

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109 da Lei 8.666/1993. 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

15.1 - O ________(setor administrativo)_______ designará formalmente o servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-lhe atestar a realização do 
serviço contratado, observando as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido 
qualquer pagamento. 

15.2 - O recebimento do serviço ocorrerá da seguinte forma: 

(a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

(b) Definitivamente, pelo ________(setor administrativo)_______, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ______(quantidade de 
dias)____  

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

16.1 - Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, ______________(nome 
completo, nacionalidade, profissão e estado civil do representante da empresa). 

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

17.1 - Fica eleito o foro de Cariacica, Comarca do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer 
dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Cariacica, ____ de __________ de ______. 

_________________________________ 

CONTRATANTE 

________________________________ 

CONTRATADA 


