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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 
379/2019 

 
Fl.nº: 

______ 
 

Rubrica__
_______
_ EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

MODALIDADE:  Carta Convite Nº 01/2019 
TIPO: Menor Preço  

PROCESSO Nº: 379/2019 
 

 
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 a sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeada pela Portaria nº 001 de 04 de 
janeiro de 2019, que está aberto processo de licitação na modalidade de CONVITE, do TIPO MENOR 
PREÇO, que será realizada às 14:00 hs do dia 25 de abril de 2019, em cuja data e horário serão 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 Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, além de suas respectivas alterações, bem como, pelas disposições contidas 
neste Edital. 
 
Esta licitação atende ao protocolo nº 379/2019 do Departamento de Administração do IBASMA. 
 
01 – DO OBJETO  
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo automotor nacional 0Km (zero) 
quilometro para atender as atividades institucionais do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama – IBASMA, de acordo com as descrições contidas descrito no Termo de Referência 
– ANEXO I. 
  
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – A participação no presente procedimento licitatório implica na plena e irretratável aceitação das 
condições e normas estipuladas no respectivo Convite.  
 
2.2 – Só poderão participar desse certame os Licitantes que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos.  
 
2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em qualquer das hipóteses 
a seguir elencadas:  

2.3.1 – que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
2.3.2 – que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 

por órgão da Administração Pública Direta ou indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde 
que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; e, 

 2.3.3 – estrangeiras que não funcionem no País.  
 

2.4 – Será vedada a participação de pessoas arroladas no artigo 9º, da Lei 8.666/93.  
2.5 – Este instrumento convocatório fica estendido aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem expressamente seu interesse em participar do certame, com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.  
 
2.6 – No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto 
na Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 
 
2.7 – Os licitantes que se enquadrarem na Lei Complementar nº. 123/2006 e no art. 34 da Lei nº. 11.488/2007 
e que não possuírem quaisquer dos impedimentos definidos no art. 3º da mencionada lei complementar, 
deverão apresentar declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ANEXO VI), para poderem usufruir do tratamento diferenciado e simplificado de que trata aquela lei. 

2.7.1 - A declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte de que 
trata o item anterior deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação. 
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_ 03 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
3.1 Os envelopes “01- Habilitação” e “02 – Proposta Comercial” deverão ser apresentados entregues e 
protocolados até a data 25 de abril de 2019, impreterivelmente até as 13:55 horas, no Protocolo Geral do 
IBASMA, devidamente fechados e indevassáveis, devendo todos os documentos dos envelopes serem 
apresentados em uma única via, 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 01/2019 – PROCESSO Nº 379/2019; 
d) O número do envelope (Envelope 01 – Habilitação e Envelope 02 – Proposta Comercial) 
 
3.2 A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará pelo extravio ou abertura de envelopes 
contendo documentos de habilitação e proposta de preços, 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. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

4.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
4.1.2.2 – Prova de Regularidade das Contribuições e Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº 1751, de 02/10/2014 e alterações; 
4.1.2.3 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
4.1.2.4 – 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; 
 

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

4.1.4 OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 

4.1.4.1 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. 

4.1.4.2 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. 

4.1.4.3 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. 

4.1.4.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.1.4.3 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. 

4.1.4.5 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. 

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

4.1.4.7 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos 
neste Edital. 
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_ 4.1.4.8 A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada 

na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras licitações. 
4.1.4.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato; 
4.1.4.10. 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. 

4.1.4.11. 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. 

4.1.4.11.1. 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. 

4.1.4.11.2. 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. 

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

 
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 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. 

 
05 – ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 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: 
 
5.2 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; 
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_ 5.3 Indicação da agência, do número da conta e do nome da instituição bancária para fins da emissão da 

nota de empenho, conforme disponibilidade; 
 
5.4 Indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo do 
contrato. 
 
5.5 O prazo de validade das propostas será não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data marcada para 
realização da licitação, independente da data consignada em cada proposta. 
 
5.6 Para preços propostos serão consideradas apenas duas casas decimais após vírgula, para adequação 
à moeda nacional corrente, já incluídos os valores dos impostos e encargos incidentes e outros que direta 
ou indiretamente incidam sobre os produtos; 
 
5.7 Ao apresentar a proposta para o presente edital será considerado que a empresa licitante está de acordo 
com todas as disposições do mesmo. 
 
5.8 O licitante deverá apresentar proposta de preço unitário e global e condições de pagamento, para a 
prestação do serviço constante do ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital.  
 
06 – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 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; 
 
6.2 Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação solicitada no item 04, 
de forma completa, atualizados e válida na forma da Lei. 
 
6.3 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. 
 
6.4 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não atenderem ao disposto no item 04; 
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. 

 
6.5 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. 
 
6.6 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. 
 
6.7 Será julgada vencedora da presente licitação a empresa licitante habilitada e que obtenha o menor valor 
proposto. 
 
07 – DOS RECURSOS 
 
7.1. 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. 
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_ 7.2. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes, das 
condições do edital, cujo desconhecimento não poderão alegar. 
 
08 – DOS CRITÉRIOS DE PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
8.1 Abertura do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e sua apreciação. 
 
8.2 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. 
 
8.3 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. 
 
8.4 Julgamento das propostas comerciais e classificação final das propostas apresentadas. 
 
8.5 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. 
 
8.6 Adjudicação do objeto da licitação a empresa licitante vencedora do certame e a respectiva 
homologação. 
 
8.7 A abertura dos envelopes “Documentação de 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. 
 
8.8 Todos os documentos contidos nos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”, 
inclusive das empresas inabilitadas ou desclassificadas, serão rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelas empresas licitantes presentes. 
 
8.9 Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas das demais empresas licitantes. 
 
8.10 Não serão aceitos envelopes apresentados após data e hora, fixados no preâmbulo deste Edital. 
 
8.11 Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa. 
 
8.12 Não se admitirão propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
8.13 Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos, assim entendidos aquelas com valores 
superiores ao estimado no termo de referência – Anexo I, 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; 

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

8.14 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; 
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_ 8.14.1 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. 

 
8.15 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. 
 
8.16 Os recursos às decisões da Comissão Permanente de Licitações serão dirigidos ao Presidente da 
Comissão, no prazo de 02 (dois) 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 02 (dois) dias úteis, contados do seu recebimento. 
 
8.17 Microempresas e empresas de pequeno porte: 

8.17.1 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. 

8.17.1.1 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. 

8.17.1.2 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 8.17.1.1, 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 8.17.1.1, 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 8.17.1.2 “a”. 
 
09 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte Categoria Econômica: 

 
Unidade Orçamentária 09.01 – PT – 122.0044.2.030000 
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00.00.00 
Ficha: 04 
Fonte: 104 

 
10 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÂO DO OBJETO  

 
10.1 A inexecução total ou parcial deste instrumento, 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. 
 
10.2 Constituem motivo para rescisão, no que couberem, as hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 

 
10.2.1 Por este instrumento convocatório é reconhecido pelas licitantes 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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11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1 O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a aplicação de multa de 2% (dois por cento), 
aplicável sobre o valor total do item inadimplido, sem prejuízo de outras sanções elencadas neste capítulo. 
 
11.2 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. 
 
11.3 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. 
 
11.4 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 
licitante sua aceitação. 
 
11.5 Vencido o prazo proposto, sem a entrega do objeto, a licitante oficiará a licitada, comunicando-lhe a 
data limite para entrega. A partir desta data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 
 
11.6 A entrega até a data limite de que trata este item não isenta a licitante de multa. 
 
11.7 Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a licitada 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. 
 
11.8 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 objeto; 
f) Falhar na execução do objeto. 

 
11.9 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. 
 
11.10 A aplicação de qualquer penalidade será obrigatoriamente, registrada no cadastro da licitada e 
precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório e ampla defesa. 
 
12 – DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE  
 
12.1 O pagamento relativo ao fornecimento do veículo será efetuado pelo IBASMA, mediante apresentação 
da nota fiscal devidamente atestada, no prazo de até 10 (dez) dias seguintes ao do recebimento do mesmo. 
  
12.2 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 
 
12.3 – Se o licitante vencedor não cumprir com os prazos de entrega e condições estabelecidas, serão 
convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada. 
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13.1. Os atos serão rescindidos 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. 
 
13.2. 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, 
ficando a rescisão neste caso a critério do IBASMA. 
 
13.3 - No caso de a empresa licitada estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência 
ensejará a imediata rescisão do instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
13.4 No caso de a empresa licitada estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do 
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
13.5. 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. 
 
13.6. Os casos de rescisão será formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
14 - DIREITOS DO IBASMA EM CASO DE RESCISÃO 
 
14.1. 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. 
 
 
15 – DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
15.1 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. 
 
15.2 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. 
 
15.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente. 
 
15.4 A impugnação deverá ser feita mediante petição fundamentada e documentada dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação através do protocolo geral do IBASMA. 
 
16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1 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. 
 
16.2 A interposição de recursos deverá ser feita mediante petição fundamentada e documentada dirigida à 
Comissão Permanente de Licitações através do protocolo geral do IBASMA. 
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17.1 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. 
 
18 – DA NULIDADE DA LICITAÇÃO 
 
18.1 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. 
18.2 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. 
18.3 No caso do processo licitatório ser desfeito, ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
19 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
19.1 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. 
 
19.2 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. 
 
19.3 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. 
 
19.4 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. 
 
20 – DO TERMO DE CONTRATO 
 
20.1 Fica o “empenho de despesa” ato administrativo, como instrumento substituto do contrato, conforme 
preceituado pelo art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
20.1 O prazo para retirada do empenho de despesa será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação 
para a respectiva formalização. 

20.1.1 O não comparecimento injustificado da Adjudicatária no prazo estipulado importa inexecução 
total compromissada, 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. 

 
20.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto caberá ao IBASMA por servidor por ele 
designado expressamente, a quem a Adjudicatária deverá apresentar-se imediatamente após a emissão do 
empenho. 
 
20.3 A empresa fornecedora promoverá os reparos, correções, remoções ou substituições, às suas 
expensas, no todo ou em parte, do objeto licitado, incluindo os empregados em serviço, se identificar vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou material empregado.   
 
20.4 A execução do objeto se concretizará pelo fornecimento adequado dos bens que constam no rol do 
termo de referência contidos neste Edital; 
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seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
conforme o caso; 
 
20.6 A licitante vencedora manterá, até a data do recebimento pelo fornecimento dos objetos, as condições 
de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
 
21 – DOS CASOS OMISSOS 
 
21.1 Os casos omissos resultantes com a aplicação deste instrumento convocatório e, ainda, com a 
consequente celebração do compromisso perante o IBASMA, serão deliberados pela 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. 
 
22 – DOS ANEXOS 
 
22.1 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 
 
23 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1 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. 
 
24 – DO FORO 
 
24.1 Fica eleito o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas do presente instrumento licitatório. 
 
25 – DOS ESCLARECIMENTOS 
 
25.1 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-mail: licitacoes@ibasma.rj.gov.br. 
 
 

Araruama, 16 de abril de 2019. 
 
 
 

Maciley dos Santos Amorim Durcival da Silva Santos  
Presidente - CPL Membro – CPL 

 
 
 
 

Cristiani Claro da Costa  Marcus Vinícius de Lacerda Ferreira 
Membro - CPL Membro - CPL 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A aquisição de veículo 0KM (zero quilômetro) que visa a substituição do veículo Palio Celebration 

ano 2007/2007 de propriedade do IBASMA. 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO 

Item Especificações Quantidade 

 
 

01 

 
Veículo modelo passageiro 4 portas comerciais, combustível flex 
(gasolina/álcool); motor 1.0 – 12v; na cor branco: 
 
=>Alarme antifurto;  
=>Ano/modelo: 2019/2019; 
=>Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura;  
=>Apoios de cabeça traseiros rebaixados e com regulagem de altura; 
=>Ar condicionado tipo manual convencional, instalado de fábrica; 
=>Banco do motorista com ajuste de altura;  
=>Bancos dianteiros rebatível e/ou reclinável;  
=>Banco traseiro rebatível;  
=>Break light;   
=>Câmbio manual de 05 ou 06 marchas;   
=>Capacidade para 04 (quatro) passageiros mais o motorista;  
=>Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontas com regulagem de 
altura;   
=>Cintos de segurança traseiros retráteis de 03 pontas nas laterais e/ou 
central fixo de 2 pontas;  
=>Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível; 
=>Computador de bordo consumo médio de combustível e velocidade média;  
=>Comprimento do veículo aproximadamente (mm): não inferior a 3.820mm;  
=>Conta-giros;  
=>Desembaraçador de vidro traseiro;  
=>Direção elétrica ou hidráulica;  
=>Distância entre os eixos aproximadamente (mm): não inferior 2.370mm;  
=>Espelho no pára-sol no lado do motorista e passageiro;  
=>Estepe;  
=>Freios ABS com EBD com airbag duplo (motorista e passageiro); 
=>Hodômetro;   
=>Indicador gradual de temperatura da água;  
=>Indicador gradual do nível de combustível;  
=>Jogo de tapetes de borracha;   
=>Limpador e lavador do pára-brisas dianteiro com intermitência;  
=>Porta-luvas iluminado;   
=>Retrovisores externos com ajuste manual;   
=>Rodas de aço aro 14 com calota integrada e pneus 175/70 a 185/60, R14 
ou R15;  
=>Sistema de áudio com entrada USB, Aux-in, bluetooth, 4(quatro) auto 
falantes e antena;  
=>Tomada 12v;  
=>Volante multifunções som + computador de bordo;   
=>Vidros elétricos nas portas dianteiros e manuais nas traseiras;  
=>Tanque de combustível capacidade não inferior a 45 litros;  
=>Película de proteção contra raios solares nos vidros em conformidade com 
a legislação de trânsito vigente;  
=>Porta malas capacidade não inferior a 265 litros;  
=>Chapa protetora de motor. 

 
 

01 
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2. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO  
 
2.1. O veículo especificado neste Termo de Referência, será adquirido visando substituição do atual veículo 
do IBASMA, que tem como objetivo suprir as demandas dos serviços administrativos; 
 
2.2. Considera-se também, que o veículo utilizado pelo IBASMA encontra-se em considerável estado de 
depreciação, pois o mesmo foi adquirido no ano de 2007, apresentando atualmente uma significativa 
oneração em sua manutenção preventiva e corretiva; 
  
2.3. A utilização do qualificado veículo é a realização de deslocamentos entre os em centros urbanos, e 
trafegar em rodovias e/ou estradas intermunicipais e interestaduais; 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte categoria 
econômica: 
 
Unidade Orçamentária 09.01 – PT – 122.0044.2.030000 
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – Materiais Permanentes  
Ficha: 04 
Fonte: 104 
 
4. DO VALOR ESTIMADO 
 
4.1. O valor estimado é o valor máximo aceitável pela Administração, que foi consignado em R$ 46.287,60 
(quarenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos); 

4.2. Estão incluídos no valor global todos os custos básicos diretos, despesas indiretas e os benefícios da 
empresa, assim como os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, seguros, transportes, licenças, 
despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a prestação dos respectivos serviços e 
constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos 
serviços, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida; 
 
5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1. O prazo de máximo de entrega do veículo é de até 20 (vinte) dias corridos, a partir da data do 
recebimento da respectiva nota de empenho; 
 
5.2. O bem deverá ser entregue na Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, nº 299, Centro, Araruama, de segunda 
a sexta-feira das 8h às 16h, acompanhado da Nota Fiscal e no recebimento do mesmo será observado pelo 
IBASMA se os objeto entregue está de acordo com as especificações; 
 
5.3. Não será aceito o produto que apresente sinais de violação, ranhuras, desgastes e avarias; 
 
5.4. O veículo deverá ser entregue no local indicado pelo IBASMA e será considerada como recusa formal 
a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente 
comprovado pela licitante vencedora e reconhecido pelo IBASMA; 
 
5.5. O veículo entregue deverá vir com todos os dispositivos necessários para seu perfeito funcionamento; 
 
6.  DO PAGAMENTO  
 
6.1. O IBASMA pagará à fornecedora, o valor correspondente ao veículo entregue, através de Ordem 
Bancária emitida até o 10º (décimo) dia, contados a partir do dia do recebimento do objeto pactuado, 
mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada por servidores competentes, emitida 
em nome do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, 
localizado à Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, nº 299, Centro – Araruama/RJ, CEP 28970-000, CNPJ nº 
30.597.686/0001-00; 
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pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efetivo pagamento 
a ela condicionado;  

6.3. Em conformidade com as legislações tributárias e previdenciárias vigentes, este Instituto fica obrigado 
a fazer as retenções legais cabidas sobre o valor faturado;  
 
7. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
 
7.1. No ato da entrega, o veículo passará pela verificação da conformidade dos seus componentes e as 
especificações dos opcionais constantes da proposta comercial, quanto à marca, modelo, especificações 
técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos; 
 
7.2. O recebimento do bem será considerado por concluso, com a pratica avaliativa da qualidade e sua 
consequente aceitação, assinado pelas partes ou atesto da nota fiscal por 2 (dois) servidores, sendo 01 (um) 
desses, obrigatoriamente, o responsável pela fiscalização de contratos do IBASMA; 
 
7.3. Ficará sobre a competência do fiscal de contratos do IBASMA rejeitar o veículo que esteja em desacordo 
com as exigências, ou que não seja comprovadamente original ou novo, bem como determinar sua 
substituição; 
 
8.  DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA  
 
8.1. Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações exigidas 
neste Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente, Edital, 
seus anexos e na proposta comercial; 
 
8.2. Fornecer o veículo zero quilometro, com 02(duas) chaves, com os manuais do proprietário, de 
manutenção e de garantia; 
 
8.3. Prestar serviços de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da 
garantia ao veículo que apresentar defeitos ou incorreções, sem ônus para o IBASMA, no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis; 
 
8.4. O período de garantia total contratual mínima, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de 
recebimento definitivo do veículo, somando-se a essa os 90 (noventa) dias de período da garantia legal; 
 
8.5. Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, o veículo que apresentar defeitos sistemáticos de 
fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham 
sido realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia; 
 
8.5. Efetuar a troca de peças somente por novas e originais; 
 
8.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes do objeto da presente 
licitação; 
 
8.7. Manter, durante o período de execução acordados, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.8. Não transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previamente 
autorizadas. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA ADQUIRENTE 
 
9.1. Designar servidor responsável para promover o acompanhamento da entrega do veículo, com os fins 
de conferir no que for necessário às condições previstas neste Termo; 
 
9.2. Recusar o bem que não atenda aos requisitos constantes nas especificações do Termo de Referência; 
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fornecimento; 

9.4. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos 
empregados da fornecedora;  

9.5. Comunicar oficialmente à fornecedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;  
 
9.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS INFRAÇÕES  
 
10.1 O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a aplicação de multa de 2% (dois por cento), 
aplicável sobre o valor total do item inadimplido, sem prejuízo de outras sanções elencadas neste item; 
 
10.2 O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a licitante multa diária de 0,15% (quinze 
centésimos percentuais) sobre o valor correspondente; 
 
10.3 A fornecedora 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; 
 
10.4 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 
licitante sua aceitação; 
 
10.5 Vencido o prazo proposto, sem a entrega do objeto, a adquirente oficiará a fornecedora, comunicando-
lhe a data limite para entrega. A partir desta data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção 
pertinente; 
 
10.6 A entrega até a data limite de que trata este item não isenta a licitante de multa; 
 
10.7 Além das penalidades pecuniárias previstas, a fornecedora 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; 
 
10.8 Sem prejuízo das demais cominações legais, a fornecedora 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 objeto; 
f) Falhar na execução do objeto. 

 
10.9 Na aplicação das penalidades, o IBASMA considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus 
efeitos, bem como os antecedentes da fornecedora, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas; 
 
10.10 A aplicação de qualquer penalidade será obrigatoriamente, registrada no cadastro da adquirente e 
precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório e ampla defesa; 
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ANEXO II 
 
 
MODELO 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Ref: Convite 01/2019  
Razão Social:  
Endereço:  
CNPJ (MF):  
Inscrição Estadual:  
 

Segue proposta comercial 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 o fornecimento de 
veículo 0km (zero quilometro), conforme discriminado nos anexos I deste Edital. 

 
DEMONSTRATIVO DE VALORES DISCRIMINADOS 

 
 

 

Item Qtd. Especificações Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$) 

 
 
01 

 
 

01 

 
Obs.: Descrever as características, ficha técnica do veículo. 
 
 
 
  

  

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: ___ dias  

 

 

 

 
Local e Data 

 
 
 

Assinatura e Carimbo da empresa 
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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 01/2019 
 
 
 
      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 ......................................2019. 

 
 
 
 
 

NOME DA EMPRESA: 
 
 
 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(mediante instrumento legal que demonstre esta condição) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 379/2019 
CONVITE Nº. 01/2019 

 
 
 
 
 
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: 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 379/2019 
CONVITE Nº. 01/2019 

 
 
 

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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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

“DECLARAÇÃO” 
 

 
Ao 
IBASMA 
ARARUAMA - RJ 
Ref.: CONVITE N.º 01/2019 
 

 
 (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 2019. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


