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Verificada a regularidade das certidões e declarações, providenciando renovação das mesmas, caso estejam
vencidas, cujas modalidades seguem abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Certidão Negativa fiscais, Estadual, Municipal, Federal (RF e PGFN),
Certidão Negativa Trabalhista;
Certificado de regularidade de FGTS;
DECLARAÇÃO - ART. 27, V, DA LEI 8.666-93;
Declaraçãoconforme Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com
as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ;
6. DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Caso todas as certidões estejam em dia e confirmada a anuência da empresa em assinar o contrato em duas vias,
sem datar e rubricar todas as páginas, entraremos em contato com a mesma através de e-mail ou por telefone
enviando-o para assinatura, ficando no aguardo do retorno pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis se a empresa for da
localidade, e 10 (dez) dias úteis para aquelas que se situarem fora de Alagoas.
Apenas para os casos de Termo de Ajuste de Contas, o beneficiário terá o prazo máximo de 15(quinze) dias para
assinatura,contados da ciência do beneficiário (via email). Findo o prazo sem a manifestação do beneficiário, será
expedido Ofício conferindo mais 15(quinze) dias para assinatura, sob pena de arquivamento. Se ainda assim, não
houver manifestação de interesse do beneficiário em assinar a TAC dentro desses 30 (trinta) dias, o processo
virtual será encaminhado para o ARQUIVO VIRTUAL, conforme D. SUBD.01, podendo ser desarquivado via
INTRAJUS, por meio de solicitação à DIATI desde que seja devidamente fundamentado.
Ressalto que caso ainda se trate de Termo de Ajuste de Contas com custeio da ESMAL, ele deverá vir assinado
pelo beneficiário (professor). Caso contrário, o Subdiretor Geral/Substituto devolverá o processo virtual a ESMAL
por meio de despacho no sistema Thema.
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