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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_ EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE:  Carta Convite Nº 03/2017 

TIPO: Menor Preço Global. 
PROCESSO Nº: 0802/2017 

 
 
O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, 

Autarquia Previdenciária do Município de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, torna público para 

conhecimento de interessados, que está aberto processo de licitação na modalidade de 

CONVITE, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que será realizada às 14:00 hs do dia 14 de 

setembro de 2017, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes 

na sala de reuniões do IBASMA, localizado na Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, 299, Centro, 

Araruama, RJ, conforme Termo de Referência discriminado no ANEXO I deste Edital, sendo que 

a presente licitação será regida pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, bem como, pelas 

disposições contidas neste Edital. 

 
Esta licitação atende ao protocolo nº 0802/2017 do Departamento de Administração do IBASMA. 
 
01 – DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e 
consultoria previdenciária para reestruturar a Lei Municipal da Previdência cabida aos servidores 
do Município de Araruama, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo do edital; 
 
1.2. Os serviços contemplam ações no segmento da previdência pública e desenvolvimento da 
atividade de prestação de serviços na área de previdência pública municipal, visando suporte 
técnico na elaboração do Projeto de Lei de reestruturação do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores de Araruama – RPPS, tendo por finalidade adequar a legislação do RPPS municipal 
à Legislação Federal impactantes aos Servidores Públicos; 
  

1.2.1. Realização e apresentação de diagnósticos contendo os principais fatores de risco 
atuarial identificados nas Leis Municipais nº 548/86 e 1129/02; 

1.2.2. Elaborar sugestões, contendo hipóteses de alterações dos textos das legislações 
mencionadas no subitem 1.2.1, objetivando a redução de risco atuarial; 

1.2.3. Expedição e apresentação de relatório conclusivo.  
 
1.3. O Prazo de vigência do contrato decorrente da presente licitação, será de 03 (três) meses, 
contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, na forma do art. 57, inciso IV da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Em cumprimento ao art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, poderão 
participar somente Microempresas e Empresa de Pequeno Porte do ramo de atividade pertinente 
ao objeto licitado, regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as 
condições previstas neste Edital, inclusive quanto à documentação constante do Instrumento 
Convocatório e seus anexos: 
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_ 2.1.1 Entende-se por convidadas aquelas notificadas pelo IBASMA para retirar o Convite; 

2.1.2 Entende-se por interessadas aquelas que manifestarem seu interesse com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para a entrega dos 
envelopes. 
 
2.2. As empresas poderão se fazer presentes no certame por seu representante legal, que 
deverá apresentar documento comprovando sua habilitação jurídica junto ao ato constitutivo da 
sociedade, ou por procurador ou preposto, de posse de procuração ou carta de credenciamento, 
conforme modelo constante no ANEXO IV do presente edital, firmada por representante legal 
detentor de tal aptidão, com reconhecimento de firma, a qual deverá conferir poderes ao 
procurador ou credenciado para assinar atas das sessões públicas, recorrer ou renunciar a esta 
faculdade, interpor ou desistir de recursos. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos 
procuradores ou representantes credenciados, até o início da sessão de abertura dos envelopes, 
ficando retiradas e juntadas aos autos. 
 
2.3 Caso o participante seja o titular da empresa licitante, deverá apresentar documento que 
comprove sua capacidade para representá-la. 
 
2.4 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a empresa licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder 
pela empresa licitante, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o 
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
2.5 As microempresas ou empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no momento do 
credenciamento, prova de enquadramento na referida Lei, que constará de comunicação feita 
perante a Junta Comercial do Estado com circunscrição sobre a Sede da empresa licitante para 
os efeitos de arquivamento juntamente com o ato constitutivo da sociedade e da certidão do 
SIMPLES, extraída do site da Receita Federal. 

2.5.1 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que esta 
apresente alguma restrição. 

2.5.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado às 
microempresas ou empresas de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período a critério do IBASMA, para a regularização dessa documentação, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a empresa licitante for declarada a vencedora do certame, 
conforme previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

2.5.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 da 
Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao IBASMA convocar as empresas licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
2.6 Não poderão participar desta licitação: 

2.6.1 Pessoas Jurídicas que estejam suspensas de licitar e contratar e/ou foram 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública; 

2.6.2 Pessoas Jurídicas que se encontrem sob o regime falimentar; 
2.6.3 Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
2.6.4 Empresas das quais participe, seja a que título for, agente público municipal de 

Araruama; 
2.6.5 Não será permitida a participação de consórcio na presente licitação; 
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_ 2.6.6 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de 

uma empresa licitante. 
  

03 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
3.1 Os envelopes “01- Habilitação” e “02 – Proposta Comercial” deverão ser apresentados 
entregues e protocolados até a data 14 de setembro de 2017, impreterivelmente até as 13:45 hs, 
no Protocolo Geral do IBASMA, devidamente fechados e indevassáveis, devendo todos os 
documentos dos envelopes serem apresentados em uma única via e observar os itens 04, 05 e 
06 deste Edital, sendo que cada envelope deverá trazer em sua parte externa, as seguintes 
indicações: 
 
a) A razão social da Empresa; 
b) A data e horário estabelecido para apresentação; 
c) CONVITE Nº 03/2017 – PROCESSO Nº 0802/2017; 
d) O número do envelope (Envelope 01 – Habilitação e Envelope 02 – Proposta Comercial) 
 
3.2 A Comissão de Licitação não se responsabilizará pelo extravio ou abertura de envelopes 
contendo documentos de habilitação e proposta comercial, salvo se identificados de acordo com 
o item 3.1 deste edital e, protocolado dentro do prazo estabelecido neste edital. 
 
04 – ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
 
4.1 O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter os seguintes documentos: 

 
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

4.1.1.1. Registro Comercial, em se tratando de empresa individual; 
4.1.1.2. Ato Constitutivo, ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedades Comerciais; 
4.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 
 

Obs: o objeto social da empresa deverá ser compatível com o objeto desta licitação. 
 

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
4.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
4.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

se houver relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 

4.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação 
das seguintes certidões: 

4.1.2.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 
de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei Federal nº 8.212/1991; 

4.1.2.3.1.1 – Com base nas informações obtidas através do portal da 
Receita Federal na internet (site: www.portal.fazenda.gov.br), a partir do dia 03/11/2014, passou 
a não existir mais a emissão de certidão específica relativa a Contribuições Previdenciárias para 
CNPJ, ou seja, o contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão 
Conjunta PGFN/RFB, emitidas antes da referida data e dentro da validade nelas indicados, 
deverá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas umas das certidões ainda 
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_ no prazo de validade, terá que emitir a nova certidão que entrou em vigência, esta que abrange 

todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

4.1.2.3.1.2 – É exigida a prova de regularidade perante o INSS, que será 
feita através da nova Certidão da Fazenda Federal ou através da apresentação da Certidão 
Específica Previdenciária, desde que dentro do prazo de validade. 

4.1.2.3.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio 
ou sede do licitante; 

4.1.2.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, com a apresentação 
da Certidão de Regularidade, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

4.1.2.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

4.1.2.3.5 – Prova de regularidade perante o Ministério do Trabalho mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 
com Efeitos de Negativa; 

4.1.2.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato; 

4.1.2.5. O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº. 123 
de 14 de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, deverá apresentar a DECLARAÇÃO que se enquadra na citada lei, conforme modelo 
contido no ANEXO V. 

4.1.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

4.1.2.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente foi 
declarado vencedor do certame, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, 
para regularização da documentação; pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública. 

4.1.2.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.1.2.6.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

4.1.2.7. Serão consideradas negativas as certidões positivas com efeitos de negativa. 
 

4.1.3 DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
 

4.1.3.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência 
de fatos impeditivos para sua habilitação neste certame, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 
Federal n° 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme modelo constante do ANEXO VI. 

 
4.1.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
4.1.4.1. Dois Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado afirmando a capacidade técnica/operacional da empresa, e que prestou 
serviço semelhante ao objeto desta licitação, atestando que cumpriu todas as fases do processo 
e entregou todos os atos jurídicos e administrativos fruto do sucesso final deste objeto; 
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_ 4.1.4.2. Prova de registro de um Profissional graduado em Direito, mediante 

apresentação de carteira junto a entidade representativa da classe (OAB). 
4.1.4.3. Comprovação de que profissionais pertence(m) ao quadro da licitante na 

data prevista para a entrega dos envelopes. Em se tratando de empregado, por meio de cópia 
reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou contrato de 
prestação de serviços, ou, ainda, no caso de sócio da empresa, por meio do Ato Constitutivo 
e/ou Contrato Social; 

 
 

4.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

4.1.5.1 Declaração de que atenderá ao que dispõe o art. 7º da Constituição Federal 
de 1988, em seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos”, modelo ANEXO III. 

4.1.5.2 No caso de participação de MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Contratante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.1.5.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.1.5.2 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Contratante convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.1.5.4 As MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, para 
utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, 
declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos 
enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei. 

4.1.5.5 A licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos para habilitação 
será considerada INABILITADA. 

4.1.5.6 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros 
documentos exigidos neste Edital. 

4.1.5.7 A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da 
interessada na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para 
futuras licitações. 

 
Observações  
 

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou pela Comissão Permanente 
de Licitações, neste caso mediante cotejo da cópia com o original, ou publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, salvo os documentos obtidos por meio eletrônico, os quais a Comissão 
Permanente de Licitações confirmará a veracidade por meio de consulta à Internet, diretamente 
nos respectivos “sites” dos órgãos expedidores; 

b) Fica dispensada a autenticação de Certidões emitidas via “Internet”, pois as mesmas 
estarão condicionadas à verificação de autenticidade no site correspondente. 

c) A falta de apresentação de quaisquer documentos enumerados nos subitens acima, 
acarretará a inabilitação da empresa em questão. 

d) Os documentos apresentados no original, contidos no envelope, serão liberados, pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no seu Setor, localizada na Rua Pedro Luiz Pereira 
de Souza, 299, Centro, Araruama -RJ, após a sessão de abertura dos envelopes, facultando-se 
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_ a sua liberação durante a sessão de habilitação, desde que, o envelope contenha uma fotocópia, 

ainda que não autenticada. Nesta hipótese a cópia será autenticada pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, à vista do documento original. 

e) Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

- se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ; 

- se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

- se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a 
filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente. 

 
06 – ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1 A Proposta de Comercial para o objeto deste Edital, computará todas as despesas, direta ou 
indiretamente, relacionadas ao mesmo, deverá ser apresentada conforme modelo do ANEXO II 
do presente edital, em uma via, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel personalizado, 
devidamente datado e assinado pela empresa licitante ou seu representante legal, contendo: 
6.2 E-mail ou número de telefone celular, bem como o nome do responsável que poderá ser 
contatado, objetivando agilizar os procedimentos entre a contratante e a empresa, conforme 
disponibilidade; 
6.3 Indicação da agência, do número da conta e do nome da instituição bancária para fins da 
emissão da nota de empenho, conforme disponibilidade; 
6.4 Indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar 
o termo do contrato. 
6.5 O prazo de validade das propostas será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data 
marcada para realização da licitação, independente da data consignada em cada proposta. 
6.6 Para preços propostos serão consideradas apenas duas casas decimais após vírgula, para 
adequação à moeda nacional corrente. 
6.7 Ao apresentar a proposta para o presente edital será considerado que a empresa licitante 
está de acordo com todas as disposições do mesmo. 
6.8 Para efeito do recolhimento do INSS as propostas deverão apresentar, sob a pena de 
desclassificação, o valor do serviço separadamente do material fornecido. 
6.9 A proposta apresentada deverá estar acompanhada da respectiva planilha de composição 
de custo referente ao valor global proposto. 
 
07 – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Os julgamentos das propostas serão procedidos pela Comissão Permanente de Licitações 
de conformidade com o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
7.2 Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação solicitada 
no item 04, de forma completa, atualizados e válida na forma da Lei. 
7.3 Quando todos os licitantes forem considerados inabilitados, ou todas as propostas 
desclassificadas, o Órgão Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação, ou novas propostas, escoimadas do vício que lhes deram 
causa, de acordo com o Art. 48 § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 9.648/98, ou 
revogar a licitação, sem que caiba aos licitantes qualquer espécie de indenização. 
7.4 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não atenderem ao disposto no item 04; 
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_ b) Apresentarem preços unitários inexequíveis, quando comparados com as estimativas 

de custos elaborados pelo IBASMA, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto deste Edital. 

c) Apresentar propostas com preços unitários e globais com valores acima do preço 
previsto pelo IBASMA em sua estimativa de custos ou inexequíveis, nos termos do inciso II, artigo 
48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, podendo ser desclassificado conforme o caso. 

 
7.5 A Comissão de Licitação poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar 
necessários à correta avaliação do documentação e da proposta apresentada, bem como realizar 
diligências necessárias à comprovação das informações fornecidas. 
7.6 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em local, dia e 
hora estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitações, conforme art. 45, § 2º da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
7.7 Será julgada vencedora da presente licitação a empresa licitante habilitada e que obtenha o 
menor valor global proposto. 
 
08 – DOS RECURSOS 
 
8.1. Somente serão admitidos os recursos previstos no capítulo V do artigo 109 da Lei Federal 
nº 8.666/93, desde que apresentados nos prazos estabelecidos. 
 
8.2. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação e protocolados no IBASMA, no 
endereço indicado no preâmbulo, das 09h00min às 17h00min horas, dentro do prazo previsto no 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, perante ao IBASMA, a licitante que 
não o fizer conforme determina o art. 41 § 2º da Lei Federal de Licitações. 
 
8.4. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes, 
das condições do edital, cujo desconhecimento não poderão alegar. 
 
09 – DOS CRITÉRIOS DE PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
9.1 Abertura do Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e sua apreciação. 
 
9.2 Devolução do Envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL das empresas licitantes 
inabilitadas e abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA COMERCIAL das empresas 
habilitadas, desde que transcorrido o prazo legal em interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
9.3 Na hipótese de alguma empresa licitante ser considerada inabilitada e decidir interpor 
recurso, a reunião será suspensa, ficando os envelopes com as respectivas propostas para 
serem abertos em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão de todos os recursos. 
 
9.4 Julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS e classificação final das propostas 
apresentadas. 
 
9.5 No caso de empate entre duas ou mais empresas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público para o qual todas as empresas licitantes serão convocadas. 
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_ 9.6 Adjudicação do objeto da licitação a empresa licitante vencedora do certame e a respectiva 

homologação. 
 
9.7 A abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial” serão realizadas sempre em 
ato público, previamente designado do qual será a ata circunstanciada, assinadas pelas 
empresas licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
9.8 Todos os documentos contidos nos envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial”, inclusive 
das empresas inabilitadas ou desclassificadas, serão rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelas empresas licitantes presentes. 
 
9.9 Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais empresas licitantes. 
 
9.10 Não serão aceitos envelopes apresentados após data e hora, fixados no preâmbulo deste 
Edital. 
 
9.11 Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa. 
 
9.12 Não se admitirão propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
9.13 Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos, assim entendidos aquelas 
com valores superiores ao estimado no item 10.1 deste edital e ainda os manifestantes 
inexequíveis, assim entendidos aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos e insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto em questão; 

9.13.1 As propostas que não atenderem às demais exigências desta licitação. 
 

9.14 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa Licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, bem como aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou irregularidades, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

9.14.1 O mesmo prazo citado neste item será o considerado para a apresentação de 
questionamento, por escrito, sobre quaisquer dúvidas referentes aos termos deste Edital, para 
que a administração possa respondê-lo antes da data de realização do certame. 

 
9.15 É facultada à Comissão Permanente de Licitações em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução dos autos, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
9.16 Os recursos às decisões da Comissão Permanente de Licitações serão dirigidos ao 
Presidente da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis à contar da intimação do ato ou da 
lavratura da Ata. A autoridade superior, no caso da Comissão Permanente de Licitações não 
reconsiderar sua decisão, julgará os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do seu recebimento. 
 
9.17 Microempresas e empresas de pequeno porte: 

9.17.1 Será assegurado na presente licitação, como critério de desempate, preferência 
de contratação, para as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme 
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/ 2006. 
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_ 9.17.1.1 Entender-se-á por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.17.1.2 Para efeito do disposto no presente item, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma: 

a) A MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrarem na hipótese do subitem 9.17.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
9.17.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese de não contratação nos termos do item 4.1.5.3 , o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

e) Somente se aplicará o disposto do item 4.1.5.3, quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

f) Caso a MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE manifestar interesse 
em apresentar nova proposta, deverá fazer a oferta verbalmente na sessão em até 5 minutos e 
será concedido o prazo de 24 horas para apresentar a proposta devidamente adequada à oferta 
verbal, conforme disposto no subitem 9.17.1.2 “a”. 
 
10 – DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 Estima-se o valor global máximo desta licitação em R$ 18.717,67 (dezoito mil setecentos e 
dezessete reais e sessenta e sete centavos). 
 
10.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte Categoria 
Econômica: 

 
Unidade Orçamentária 09.01 – PT – 09.122.0044.2.030000 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00.00.00 
Ficha: 612 
Fonte: 104 

 
11 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÂO DO OBJETO CONTRATUAL 

 
11.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, sem prejuízos das sanções 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, além de outras previstas em 
lei ou regulamento. 
 
11.2 Constituem motivo para rescisão do contrato, no que couberem, as hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
11.2.1 Por este instrumento convocatório é reconhecido pelo contratado os direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 
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12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1 O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a Contratada à multa de 2% (dois por 
cento), aplicável sobre o valor total da contratação, sem prejuízo de outras sanções elencadas 
neste capítulo. 
 
12.2 O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a licitante multa diária de 0,15% 
(quinze centésimos percentuais) sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 
 
12.3 A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou de ato de terceiro 
reconhecidos pelo IBASMA, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
12.4 A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega inicialmente 
estipulado, ficando a critério da Contratante sua aceitação. 
 
12.5 Vencido o prazo proposto, sem a entrega do objeto, total ou parcialmente, a Contratante 
oficiará a Contratada, comunicando-lhe a data limite para entrega. A partir desta data considerar-
se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 
 
12.6 A entrega até a data limite de que trata este item não isenta a licitante de multa. 
 
12.7 Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a Contratada estará sujeita à 
sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa prévia, 
recurso e vista do processo. 
 
12.8 Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com o IBASMA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 
 

a) Apresentação de documentação falsa no certame; 
b) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
c) Comportamento inidôneo; 
d) Cometimento de fraude fiscal; 
e) Fraudar a execução do Contrato; 
f) Falhar na execução do Contrato. 

 
12.9 Na aplicação das penalidades, o IBASMA considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas. 
 
12.10 A aplicação de qualquer penalidade será obrigatoriamente, registrada no cadastro da 
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório 
e ampla defesa. 
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13 – DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 
13.1 O pagamento relativo à prestação dos serviços será efetuado pelo IBASMA, mediante 
apresentação da nota fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da mesma. As parcelas 
serão pagas em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal de serviços 
devidamente atestada pela CONTRATADA. 
 
13.2 Para a afixação das datas relativas aos pagamentos das parcelas referentes ao objeto desta 
licitação, será adotada a data de assinatura do contrato, sendo que o vencimento se dará de 30 
(trinta) em 30 (trinta) dias, observada a efetiva disponibilização do citado objeto. 
 
13.3 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência contratual 
de 3 (três) meses. 
 
13.4 No caso de eventuais atrasos nos pagamentos, os preços ofertados serão atualizados, 
utilizando-se como índice o INPC/ IBGE do mês anterior, ou qualquer outro índice que venha a 
substituí-lo, por determinação oficial, sendo aplicado este mesmo critério, para o caso de 
antecipações nos pagamentos de valores devidos. 
 
14 – DA RESCISÃO 
 
14.1. O Contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, 
inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias 
desabonadoras da empresa ou dos seus sócios. 
 
14.2. A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou 
extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da Licitante vencedora, deixe a mesma 
de cumprir qualquer exigência ou Cláusula do Contrato, ficando a rescisão neste caso a critério 
do IBASMA. 
 
14.3 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação 
em falência ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
14.4 No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
14.5. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 
seus incisos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 - DIREITOS DO IBASMA EM CASO DE RESCISÃO 
 
15.1. Em caso de rescisão justificada, a Licitante vencedora reconhece integralmente os direitos 
do IBASMA previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 
8883/94, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 
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_ 16 – DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos desse instrumento convocatório 
por irregularidade na aplicação da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, devendo protocolar o 
pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
 
16.2 Decairá do direito de impugnar os termos desse instrumento convocatório perante o 
IBASMA o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
com as propostas, apontando eventuais falhas ou irregularidades, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
16.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente. 
 
16.4 A impugnação deverá ser feita mediante petição fundamentada e documentada dirigida à 
Comissão Permanente de Licitação através do protocolo geral do IBASMA. 
 
17 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1 Dos atos do IBASMA decorrentes da aplicação das normas previstas neste instrumento 
convocatório cabem interposição de recursos administrativos, na forma prevista no art. 109 da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
17.2 A interposição de recursos deverá ser feita mediante petição fundamentada e documentada 
dirigida à Comissão Permanente de Licitações através do protocolo geral do IBASMA. 
 
18 – DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
18.1 A autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação, 
objeto deste instrumento convocatório, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
 
19 – DA NULIDADE DA LICITAÇÃO 
 
19.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações. 
19.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
19.3 No caso do processo licitatório ser desfeito, ficam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
20 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
20.1 Homologado e adjudicado o presente Convite, o vencedor será convocado para que no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da homologação, assinar o termo de contrato ou retirar 
instrumentos equivalentes, através de convocação por e-mail. 
 
20.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IBASMA. 
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_ 20.3 Decorrido o prazo de convocação, se o vencedor não assinar contrato no prazo e condições 

estabelecidas, o IBASMA convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto 
aos preços. 
 
20.4 As empresas que estiverem em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os 
seguintes documentos para a assinatura do contrato: 

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o 
plano de recuperação judicial. 

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 
21 – DO TERMO DE CONTRATO 
 
21.1 O prazo para assinatura do instrumento de contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da convocação para a respectiva formalização. 

21.1.1 O não comparecimento injustificado da Adjudicatária no prazo estipulado importa 
inexecução total do contrato, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, facultada ao IBASMA convocar licitante (s) 
remanescente (s), na forma do art. 64, § 2º, da mesma Lei. 

 
21.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberá a 
CONTRATANTE por servidor por ele designado expressamente, a quem a Adjudicatária deverá 
apresentar-se imediatamente após assinatura do termo de contrato. 
 
21.3 A Contratada promoverá os reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto de contrato, incluindo empregados em serviço, 
se identificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou material empregado.   
 
21.4 A execução do objeto do contrato obedecerá ao que consta o rol de especificações técnicas 
contidas neste Edital; 
 
 21.5 A contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto de contrato em até 25% do seu valor 
atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, conforme o caso; 
 
21.6 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
 
21.7 A Contratada deverá assumir também, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação sobre acidente de trabalho quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com 
eles ainda que ocorridas em dependências da execução do objeto licitado. 
 
 
22 – DOS CASOS OMISSOS 
 
22.1 Os casos omissos resultantes com a aplicação deste instrumento convocatório e, ainda, 
com a consequente celebração do compromisso perante o IBASMA, serão deliberados pela 
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_ Comissão Permanente de Licitações e levados a apreciação da autoridade superior, embasadas 

na forma dos dispositivos previstos na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e registradas, se 
necessário, em qualquer fase do procedimento licitatório. 
 
23 – DOS ANEXOS 
 
23.1 Integram o presente Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Formulário de Proposta Comercial; 

c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no art. 27, V, da Lei 
Federal nº 8666/93. 

d) ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento; 

e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Micro Empresa (ME) e/ ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) 

f) ANEXO VI – Modelo De Declaração De Inexistência De Fato Impeditivo 
g) ANEXO VII – Minuta do Termo de Contrato Administrativo; 

 
24 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
24.1 Ao apresentar proposta para a presente licitação, a licitante assume total e integral 
responsabilidade perante a Justiça do Trabalho, no que se refere aos vínculos empregatícios do 
corpo técnico alocado para atendimento ao objeto da presente licitação. 
 
25 – DO FORO 
 
25.1 Fica eleito o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas do presente instrumento licitatório, bem como em relação à futura contratação. 
 
26 – DOS ESCLARECIMENTOS 
 
26.1 Esclarecimentos adicionais sobre o presente Edital, deverão ser solicitados à Comissão 
Permanente de Licitações do IBASMA, no endereço: Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, 299, 
Centro, Araruama, RJ, telefone (22) 2665 7092 ou e-mails: licitacao.ibasma@gmail.com. 
 
 

Araruama, 28 de agosto de 2017. 
 
 

Maciley Amorim 
Presidente – CPL 

Mat. 007-4 
 
 
 

Elaine Aparecida Correia Lopes Marcus Vinícius Lacerda Ferreira 
Membro - CPL Membro - CPL 
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Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_ ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1) PREÂMBULO 
 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para realização de 
serviços de Assessoria e Consultoria previdenciária para reestruturar a Lei Municipal da 
Previdência cabida aos servidores do Município de Araruama, conforme detalhado neste 
Termo de Referência. 
 
2) ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
2.1 - Os serviços contemplam ações no segmento da previdência pública e desenvolvimento da 
atividade de prestação de serviços na área de previdência pública municipal, visando suporte 
técnico na elaboração do Projeto de Lei de Reestruturação do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores de Araruama – RPPS, tendo por finalidade adequar a legislação do RPPS 
municipal à Legislação Federal e as demais Normas correlatas impactadas aos servidores 
públicos. 
 

a) Realização e apresentação de diagnósticos contendo os principais fatores de risco 
atuarial identificados nas Leis Municipais nº 548/86 e 1129/02; 

 
b) Elaborar sugestões, contendo hipóteses de alterações dos textos das legislações 

mencionadas no subitem 2.1, objetivando a redução de risco atuarial; 
 

c) Participação em reuniões com os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do RPPS 
para tratar de assuntos de interesse do Instituto; 
 

d) Expedição e apresentação de relatório conclusivo; 
 

2) DOS DADOS E INFORMAÇÕES 
 
O Instituto fornecerá todos os dados e informações necessários para a realização dos serviços 
acima referenciados. 
 
3) DO PREÇO E PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Foram consultados alguns fornecedores dos serviços em tela, conforme propostas de serviços 
anexas ao processo nº 0802/2017, tendo sido apurado a seguinte média aritmética: 
Média Mensal: R$ 6.239,22 / Média Total (03 meses): R$ 18.717,67 
O prazo de execução destes serviços será de 03 meses, a contar da assinatura contratual. 
 
4) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte 
Categoria Econômica: 
Unidade Orçamentária 09.01 – PT – 09.122.0044.2.030000 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha: 612 
Fonte: 104 



             
 

 

16 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

ANEXO II 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Ref: Convite 03/2017  
Razão Social:  
Endereço:  
CNPJ (MF):  
Inscrição Estadual/ Municipal:  
 

Segue proposta de preços para execução do objeto da licitação na modalidade Convite. 
Declaramos aceitos os termos contidos na Proposta, que incluem todos os custos e 

despesas, tais como e sem se limitarem a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto nos termos do CONVITE em epígrafe, e 
apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Previdenciária Para Reestruturar a Lei Municipal da Previdência cabida aos servidores do 
Município de Araruama, conforme discriminado nos anexos I deste Edital. 

 
DEMONSTRATIVO DE VALORES DISCRIMINADOS 

 
 

Serviços de Assessoria e Consultoria 
Previdenciária (ITEM 2.1 DO ANEXO I) 

Unid. Quant. Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Elaboração do Projeto de Lei de reestruturação 
do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores de Araruama – RPPS, tendo por 
finalidade adequar a legislação do RPPS 
municipal à Legislação Federal e demais 
Normas correlatas. 

 
 

 

   

 
VALOR GLOBAL 

    

 

 
O valor global da proposta é de R$ xxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxx reais). 

 

Representante legal:...........................................................................................................  

CPF: ........................................................... Cargo: ..........................................................  

Dados bancários: Banco _______________ Agência __________ Conta 

Corrente_________________  

Validade da Proposta: 60 dias  

 
 

Local e Data 
 
 
 

Assinatura e Carimbo da empresa 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

ANEXO III 
 

 

 

MODELO 
 
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO À EXIGÊNCIA DE QUE TRATA O INCISO V DO ARTIGO 
27 DA LEI FEDERAL N. 8.666/93. 
 
 

 

    CONVITE Nº 03/2017 

 

 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório sob modalidade Convite, instaurado pelo Instituto de Benefícios e 
Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, que não possuímos em nosso 
quadro funcional menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou 
menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 
anos. 
 

 

 

 

Araruama, ...........de ......................................2017. 
 

 

 

 

 
NOME DA EMPRESA: 

 

 

 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(mediante instrumento legal que demonstre esta condição) 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

 
ANEXO IV 

 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 0802/2017 
CONVITE Nº. 03/2017 

 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________________________, 
portador(a) do Documento de Identidade nº. ______________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
__________________, como representante da licitante ___________________________, 
inscrita no CNPJ ou no CPF sob o nº ________________, para participar da licitação acima 
referenciada, instaurada pelo INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA – IBASMA, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta 
comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura: 
Nome Legível: 
Qualificação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

 

19 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0802/2017 
CONVITE Nº. 03/2017 

 
 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ ou CPF 

nº. ____________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) 

____________________________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade nº.  ____________________ e inscrito no CPF nº. ___________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

_________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da LC 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimentos 

do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 

a 49 da citada lei. 

 
(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar 
o prazo previsto no art. 43, par. 1º da LC 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sansões previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº. 8666/1993. 
 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 
 

 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura: 
Nome Legível: 
Qualificação: 

 
 
 
 
 
 
Declaração emitida em papel timbrado de forma que identifique a proponente. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

“DECLARAÇÃO” 
 

 
Ao 
IBASMA 
ARARUAMA - RJ 
Ref.: CONVITE N.º 02/2017 

 
 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob 
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem: 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e, 
que não está suspensa de participar em processos de licitação ou impedida de contratar 
com o IBASMA, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2017. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_  

ANEXO VII  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. ______ 
CONVITE nº 003/2017 

PROCESSO nº 0802/2017 
 
 

Contrato administrativo de prestação de serviços entre 

si celebram o Instituto de Benefícios e Assistência aos 

Servidores Municipais de Araruama - IBASMA e a 

empresa _________________________, na forma 

abaixo: 

 

 

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - 
IBASMA, pessoa jurídica de direito público externo, situado à Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, 
299, Centro, Araruama, RJ, inscrito no CNPJ 30.597.686/0001-00, neste ato representado pelo 
seu presidente, Sr. Valdemir Freire dos Santos, CPF nº _________, RG nº _______, expedida 
pelo ______, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, de 
um lado, e do outro, a empresa___________, inscrita no CNPJ nº ___________, com sede na 
Rua ___________, na pessoa de seu representante legal _________________, CPF nº 
__________, RG nº __________, expedida pelo _______, residente na Rua 
__________________,  doravante denominada CONTRATADA, celebram este contrato, 
conforme Processo Administrativo n° 0802/2017, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, assim como pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
Cláusula Primeira -  Do Objeto 

 
§1º O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para realização de 
serviços de Assessoria e Consultoria previdenciária para reestruturar a Lei Municipal da 
Previdência cabida aos servidores do Município de Araruama, conforme ANEXO I do Edital 
Convite 03/2017; 
 

§2º Os serviços contemplam ações no segmento da previdência pública e 
desenvolvimento da atividade de prestação de serviços na área de previdência pública municipal, 
visando suporte técnico na elaboração do Projeto de Lei de Reestruturação do Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores de Araruama – RPPS, tendo por finalidade adequar a legislação 
do RPPS municipal à Legislação Federal e as demais Normas correlatas impactadas aos 
servidores públicos. 
 
I Realização e apresentação de diagnósticos contendo os principais fatores de risco atuarial 
identificados nas Leis Municipais nº 548/86 e 1129/02; 
 
II Elaborar sugestões, contendo hipóteses de alterações dos textos das legislações mencionadas 
no subitem 1.2.1, objetivando a redução de risco atuarial; 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_ III Participação em reuniões com os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do RPPS para 

tratar de assuntos de interesse do Instituto; 
 

IV Expedição e apresentação de relatório conclusivo. 
 
Cláusula Segunda - Do Prazo 
 

O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses, com início em 
_____________, podendo ser prorrogado de acordo com interesse do IBASMA, observado as 
disposições do art. 57, § IV, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. 

 
Cláusula Terceira -  Do Valor, do Pagamento e do Reajuste 
 

O valor global de presente contrato é de R$ _______ (________________), que serão 
pagos em parcelas mensais iguais de R$ _____ (___________________) em até 30 dias da 
data de assinatura do contrato, observado seu efetivo cumprimento.  As parcelas serão pagas 
em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal de serviços devidamente 
atestada pela CONTRATADA. 

 
§ 1º - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência 

contratual de 03 (três) meses. 
 
§ 2º - Na hipótese de atraso de pagamento, total ou parcial, dos valores devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, aos montantes em atraso deverão ser aplicados as 
atualizações monetárias financeira entre a data prevista de pagamento e sua efetiva realização, 
de acordo com a variação “pró rata die” do INPC ou outro índice que venha substituí-lo 
oficialmente. 

 
§ 3º - Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a remuneração 

relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmo for prestado. 
 

§4º - O valor pactuado nesta cláusula, está incluída a totalidade dos custos e despesas 
para o cumprimento do objeto deste Contrato, incluindo os tributos, encargos das leis trabalhistas 
e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, 
e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas no Edital do Convite 003/2017 e 
seus anexos, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto do mesmo. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 
interpretação do objeto do referido edital. 
 
Cláusula Quarta -  Da Dotação Orçamentária 
 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte Categoria 
Econômica: 

 
Unidade Orçamentária 09.01 – PT – 09.122.0044.2.030000 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00.00.00 
Ficha: 612 
Fonte: 104 

 Empenho:  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 

 
_______________________________________________ 

Processo nº 
0802/2017 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_ Cláusula Quinta -  Da Alteração 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE possa fazer no termo do contrato, na forma 
do art. 65, § 1º da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. 

 
§ único - Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor do contrato, deverá 

ser justificada por escrito e previamente autorizada pela CONTRATANTE, devendo ser 
formalizada por meio de aditamento, que poderá ser único e lavrado antes de expirar-se o prazo 
do contrato, ficando mantidas as demais condições contratuais pela adjudicatária na proposta 
inicial. 
 
Cláusula Sexta - Das Obrigações 
 

§1º - É obrigação e responsabilidade da CONTRATADA: 
a) A manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva 
licitação, cuja comprovação poderá ser exigida a qualquer momento; 
 
b) Responder por qualquer ônus, direito e obrigações vinculados à Legislação Tributária, 
Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, bem como por danos e demais prejuízos, que por si, seus 
prepostos ou empregados causar no município ou a terceiros, decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 
CONTRATADA; 
c) Praticar os serviços na forma estabelecida no presente instrumento; 
d) Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade 
que, eventualmente, apure ter ocorrido na condução dos trabalhos; 
e) Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, à terceiros, sem prévia 
autorização do CONTRATANTE. 
f) Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização no momento da entrega do 
bem e posterior a esta; 
 

§ 2º -  É obrigação e responsabilidade da CONTRATANTE: 
 
a) Aprovar as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pela CONTRATADA, assegurando o 
pagamento das mesmas mediante a compatibilização destas com as solicitações do IBASMA; 
b) Efetuar os pagamentos nos prazos e condições pactuadas neste contrato. 
 
Cláusula Sétima -  Da Inexecução   
 
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
II. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade do cumprimento dos prazos estipulados; 
III. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
IV. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no contrato; 
VI. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e gerenciar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador 
deste contrato; 
VIII. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
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______ 
 

Rubrica__
_______
_ IX. A dissolução da sociedade; 

X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do Contrato; 
XI. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XII. A supressão, por parte da CONTRATANTE, dos quantitativos da prestação dos serviços, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além dos limites legalmente permitidos; 
XIII. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
 
Cláusula Oitava -  Da Rescisão 
 

§ 1º – Constituem, constituem motivos para rescisão do presente contrato, os dispositivos 
elencados no art. 78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, além dos provocados por:  
I. ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 
II. acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 
III. ato Judicial, nos termos da legislação. 
 

§2º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
 

§3º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
 
Cláusula Nona - Das Penalidades  
 

Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantindo a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 
a) Advertência;  

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, nos termos da Lei no 8.666/93. 
 
§ único – Sujeitam-se as partes, através de seus representantes, às penas previstas nos arts. 
89 e 99 da Lei no 8.666, de 21.06.93. 
 
Cláusula Décima - Da Publicidade 
 

O extrato do presente contrato será publicado no periódico que divulga os atos oficiais do 
IBASMA, as expensas da CONTRATANTE. 
 
Cláusula Décima Primeira- Da Integralidade  
 

Fica fazendo parte integrante do presente contrato todo contexto do processo 
administrativo nº 0802/2017, em especial o Edital de Convite nº 03/2017 e seus anexos, proposta 
do licitante vencedor, independente de transcrição ou menção expressa.  
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_______
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Cláusula Décima Segunda -  Do Foro  
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama, RJ, em detrimento de qualquer outro por 
mais privilegiado que possa ser para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.  

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 3 
(três) vias de idêntico teor e forma, na presença das testemunha abaixo identificadas e 
assinadas.  
 

Araruama, ____ de ________ de 2017. 
 
 

______________________________________________________________________  
Contratada  
Nome:  
RG:  
CPF:  
______________________________________________________________________  
Contratante 
Nome:  
R.G.:   
C.P.F.:  
 
 
Testemunhas: 
 
1._________________________   2.__________________________ 
Nome:       Nome: 
R.G.:        R.G.: 
C.P.F.:       C.P.F.: 

 
 
 
 
 
 
 
 


