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EDITAL CONVITE EXCLUSIVO ME. EPP E MEI DE Nº 06/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2566/2018 - SESEG 

             O Município de Araruama, através da Comissão Permanente de Licitação, convida essa empresa 

a participar de licitação com seu melhor preço e demais condições, na modalidade de Convite, do tipo Menor 

Preço Por Item, que será regida pelas Leis Federais nº. 8.666/93 e suas alterações, 8.883/94 e 9.648/98, Lei 

Complementar Federal 123/06 e suas alterações e Lei Municipal 1.546/09, de conformidade com as 

seguintes condições: 

 

1- PREÂMBULO  

 

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a “Aquisição de RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, para a 

alimentação dos cães pertencentes ao Canil da Guarda Civil”. 

 

TIPO: Menor Preço Por Item. 

 

DO PRAZO DE ENTREGA:  Os itens deverão ser entregues de acordo com a necessidade, com prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar a partir da solicitação. 

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil 

 

2. DATA E HORA DA ABERTURA: 29 de Março de 2018,  às 15h. 

 

2.1. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 

120 - Centro – Araruama – RJ. 

 

3. DOS VALORES ESTIMADOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

3.1 O valor estimado é de R$ 16.410,40 (Dezesseis mil, quatrocentos e dez reais e quarenta centavos). 

 

 3.2. Os recursos necessários à realização do certame correrão a conta de recursos específicos consignados 

no orçamento Municipal, para o presente exercício, sobre a classificação orçamentária:  

 

PT: 02.005.001.06.122.0046.2030  ND: 3.3.90.30.00.00 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 – Somente poderão participar deste Convite as empresas que:  
 
4.1.1 – Cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como MICRO EMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) e que não se enquadrem em nenhuma 
das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 
havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente certame; 
 
4.1.2 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste convite, 
devendo ser comprovado pelo contrato social;  
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4.1.3 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.  
 
4.2 - Não poderão concorrer neste Convite as empresas:  
 
4.2.1 - Suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com a 
Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93;  
 
4.2.2 - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do 
art. 87 da Lei n.º 8.666/93;  
 
4.2.3 - Em consórcio ou grupo de empresas.  
 
4.2.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal 
8.666/93.  
 

5.  - DO REAJUSTAMENTO  
 
5.1 - Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses devidamente comprovadas nos moldes do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
 

5.2 - Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.  

 

6 – DO CREDENCIAMENTO: 

6.1. As empresas poderão ser representadas pelo seu representante legal, munido do original e de cópia da 

sua carteira de identidade ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe de poderes para juntar 

e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar 

recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário de acordo com o 

edital. A não apresentação do credenciamento de representante ou a falta de reconhecimento de firma em 

cartório não será motivo de inabilitação da Licitante que, neste caso ficará apenas impedida de se manifestar 

durante os trabalhos.  

 
6.1.2. Entende-se por documento credencial:  

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) procuração assinada pelo(s) responsável(eis) da licitante com firma reconhecida em cartório da 

licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase 

desta licitação. 

 c) carta de credenciamento assinada pelo(s) responsável(eis) da licitante, com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação. 

6.1.2.1. A documentação mencionada nos itens b) e c) deverá ser entregue ao presidente fora de 

qualquer envelope. 

6.2. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma empresa. 

7 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: A licitante deverá apresentar documentos de “habilitação” e a 

“proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos, indevassáveis, devidamente lacrados e endereçados 

de maneira indicada a seguir. As propostas (envelopes) deverão vir acompanhadas por seu representante 

legal, credenciado conforme item 8. 
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ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO: 

N° do Convite: 06/2018 

Data da Licitação: 29/03/2018 

 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA: 

N° do Convite: 06/2018 

Data da Licitação: 29/03/2018 

8– DA HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE “A”: Os documentos de habilitação exigidos para 

participar da Licitação, relacionados a seguir, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da 

imprensa oficial.  

8.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.1.1 – Ato constitutivo ou contrato social em vigor, suas alterações ou última alteração devidamente 

consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.2 - No caso de Microempreendedor Individual apresentar o documento de identidade com foto e o 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 

http://www.portaldoempreendedor.com.br. 

8.1.3 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

8.1.4 – Cópia da Cédula de Identidade do(s) responsável(eis) (administrador(es)) pela Pessoa Jurídica; 

8.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

8.2.1 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas 

nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

8.2.2 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

8.2.3 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou 

outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma da lei; 

8.2.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade 

fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 

da Lei Complementar nº 123/2006; 

8.2.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério 

da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

8.2.4.2 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação. 

8.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA: 

8.3.1 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa.  

8.4 – DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES E MICRO EMPRESA: 

8.4.1 – Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 

dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. 

8.4.2 - Declaração, nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital, de enquadramento de 

microempresa e empresa de pequeno porte. 

9– DA PROPOSTA – ENVELOPE “”B”: A proposta deverá seguir o ANEXO III e preencher obrigatoriamente 

os seguintes requisitos: 

9.1 – Constar redigida em língua portuguesa, datilografada ou em impressão informatizada, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada; 

9.2 – Constar de forma clara e inequívoca, a especificação detalhada de cada item do(s) produto(s) ofertado, 

indicando no caso primeiro a marca, e quando for o caso, embalagem com o quantitativo do material 

ofertado, obedecendo a numeração dos itens no MODELO DE PROPOSTA, anexa ao presente Convite e 

contendo apenas uma para cada item; 

9.3 – Constar o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda, corrente nacional (Real), até 

duas casas decimais, nele incluídas todas as despesas com impostos, taxas, embalagens, frete e instalação 

(quando for o caso); 

9.4 – Constar preço global, em algarismos, que não deverá ultrapassar o valor citado no item 6, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

9.5 – Constar prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da realização 

desta licitação; 

9.6 – Constar o nome da empresa, endereço e n° do CNPJ. 

NOTA: A inobservância de qualquer um dos itens deste capítulo poderá ser motivo de desclassificação da 

proposta, parcial ou total, se assim entender a Comissão Permanente de Licitação. 

10 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:  

10.1 – Abertura dos envelopes “A” – documentação – e suas apreciações; 

10.2 – A inabilitação da licitante importa preclusão do direito de participar das fases subsequentes; 

10.3 – Abertura dos envelopes “proposta” dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo legal sem 

interposição de recursos, ou tenha havido desistência ou após julgamento dos recursos interpostos; 

10.4 – Abertura dos envelopes “B” – proposta – dos habilitados; 
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10.5 – Para efeito de julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Convite, levar-se-á 

em consideração o menor preço global, de acordo com o parágrafo primeiro, inciso I, do artigo 45, da Lei n° 

8.666/93; 

10.6 – O julgamento, com a classificação das propostas, será conhecido através de edital classificatório 

(Relatório); 

10.7 – No caso de discordância entre o preço unitário e total de cada item, prevalecerá o primeiro; 

10.8 – No caso de empate entre duas (02) ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2° 

do artigo 3°, da Lei n 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, o qual todos os licitantes 

serão convocados; 

10.9 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações constantes do MODELO 

DE PROPOSTA e às exigências deste Convite, bem como aqueles que apresentarem preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, comparados ao preço estimado (ANEXO III);  

10.10 – Durante os trabalhos da Comissão, somente será permitida manifestação, oral ou escrita, nos termos 

do item 13 (treze) deste Convite; 

10.11 – É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como inspecionar o estoque disponível, 

compatível com o pronto atendimento da presente licitação, em até 72 horas, sob pena de desclassificação 

caso seja constatada a inadequabilidade do estoque com o plano de entrega previsto. 

11 – DO RECURSO: Contra todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, os licitantes 

poderão exercer o direito de interpor recurso previsto no art. 109 da lei n° 8.666/93. 

11.1 – O recurso deverá ser digitalizado e devidamente fundamentado e assinado pelo representante legal da 

licitante; 

11.2 – Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John 

Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 

feriados. 

11.3 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

12 –DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

12.1 – A relação de todos os materiais de que trata esta licitação, deverá obedecer exatamente a 

especificação constante DA PROPOSTA – DETALHE deste Convite e da proposta da licitante vencedora; 

12.2 – O fornecimento de qualquer material abrangerá a entrega e, quando for o caso, a instalação no local 

indicado por conta do adjudicatário; 

12.3 – A recusa do material, por divergência com a nota de empenho, defeito ou irregularidade na 

documentação fiscal, não acarretará suspensão no prazo de entrega, ficando o fornecedor obrigado à 

substituição ou reparação no prazo que lhe for estabelecido, sem prejuízos das aplicações das penalidades 

cabíveis. 

 



                    
                           
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de Licitação 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              6 

Processo Nº 2566/2018 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 
 

13 – DAS PENALIDADES: 

 13.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das 

determinações da fiscalização, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções de que tratam os Artigos 86, 87 

e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução do objeto, sobre o 

valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

III – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 

IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da 

Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

VI – Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá 

ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da 

respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste 

item. 

    13.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.3- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

13.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao 

passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração 

Pública Municipal, Estadual e Federal. 

13.5 - A penalidade por multa será: 

 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de 

execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação. 
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13.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu 

pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

13.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, 

para cobrança judicial. 

14 – DO PAGAMENTO: 

14.1. O Pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após a entrega, contados da data final do 

período de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

CONTRATADA, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento.   

14.2. O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa CONTRATADA, de 

comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao fornecimento 

(Certidão Conjunta e Divida Ativa da União, FGTS e CNDT).  

14.3. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a 

CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o 

produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de 

atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

14.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque administrativo 

nominal a CONTRATADA, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais previstas. 

14.5. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à CONTRATADA em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três 

milésimos por cento) por dia de antecipação. 

14.6. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

15.1 – A Municipalidade se reserva ao direito de aceitar parcial ou totalmente a proposta que melhor lhe 

convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitação, sem que caiba aos interessados direito de qualquer 

reclamação ou indenização; 

15.2 – A Comissão Permanente Licitação poderá exigir teste de funcionamento, qualidade e rendimento de 

cada material licitado, por conta do fornecedor; 

15.3 – A critério exclusivo da administração, a quantidade de cada item do objeto da licitação poderá ser 

reduzida ou aumentada, de acordo com o limite estabelecido no parágrafo 1° do art. 65 da lei n° 8.666/93; 

 

15.4 – É vedada a sublocação parcial ou total para o fornecimento dos materiais objeto deste convite; 

 

15.5 – Poderão ser solicitadas a qualquer licitante informações complementares, a critério da Comissão 

Permanente de Licitação; 

 

15.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá se assim julgar necessário, solicitar aos órgãos técnicos 

do Município de Araruama, parecer especializado de cada Secretaria, de profissional (is) ou de Comissões, 
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devidamente qualificado(s), para análise de especificação e qualidade dos materiais ofertados. Este Parecer, 

devidamente fundamentado, será soberano; 

 

15.7 – As despesas decorrentes deste Convite correrão à conta da dotação orçamentária existente no 

Programa de Trabalho: 02.005.001.06.122.0046.2030  ND: 3.3.90.30.00.00 

  

15.8 – A carta convite poderá ser impugnada por qualquer cidadão em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a 

impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

15.9 – Qualquer licitante poderá impugnar a Carta Convite até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes com as propostas.  

 

15.10 – A impugnação deverá ser protocolada no Protocolo Geral, na sede do Paço da Prefeitura Municipal 

de Araruama, situado na Avenida John Kennedy, 120 – Centro – Araruama – RJ, nos dias úteis, das 09:00h 

às 18:00h, apontando falhas ou irregularidades que viciarem este convite, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso; 

 

15.11 – Quaisquer informações quanto aos termos deste Convite serão prestadas pela Comissão 

Permanente de Licitação, sito a Avenida John Kennedy, 120 – Centro – Araruama – RJ, nos dias úteis, das 

09:00h às 18:00h. 

 

15.12 – Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

16 – Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Carta de Credenciamento;  

Anexo III - Modelo de Proposta; 

Anexo IV - Estimativa DECOP; 

Anexo V - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º                                       

da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;  

Anexo VI - Declaração de Micro e Pequena Empresa. 

 

 

 

Araruama, 23 de Março 2018. 

 

Hérique da Costa Corrêa  

Presidente da CPL 

Mat: 995064-0
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto: Materiais para a alimentação dos cães pertencentes ao Canil da Guarda Civil. 

ITEM 01 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, Tipo maxi adulto. Formulado com ingredientes 

de alta digestibilidade, e complexo antioxidante, composto de vitamina E e selênio. 

Descrição - Ingredientes: Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, quirera de 

arroz, farelo de glúten de milho*, farelo de trigo, milho integral moído*, gordura animal 

estabilizada, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), açúcar, sulfato de cobre, 

sulfato de ferro, iodato de cálcio, monóxido de manganês, etoxiquin, selenito de sódio, óxido 

de zinco, complexo zinco aminoácido, propionato de cálcio, sulfato de cobalto, vitamina A, 

vitamina A + D3, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina E, vitamina 

K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, hidrolisado de fígado 

de ave e suíno, aditivo prebiótico (parede celular de levedura), metionina, lisina, zeólita, 

cromo orgânico, extrato de yucca.  

*Contém milho transgênico. Espécie doadora do gene: Bacillusthuringiensis,Zeamays, 

Agrobacteriumtumefaciens, Streptomycesviridochromogenesp. 

TAMANHO QUANTIDADE 

SACO DE 15 kg 80 

TOTAL 80 

 

2. Justificativa 

Necessários são para a alimentação dos cães do grupamento canino da Guarda Civil. 

 

3. Prazo, local e condições de entrega ou execução. 

 

 3.1 Prazos - Os itens deverão ser entregues de acordo com a necessidade, com prazo de 

05 (cinco) dias corridos, a contar a partir da solicitação. 

          3.2 Validade - A validade dos produtos deverão ter no mínimo 60 (sessenta) dias. 

          3.3 Locais - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Rua Dr. Baptista, s/nº - 
Parque de Exposições - Fazendinha – Araruama – RJ – CEP: 28.970-000. 

 

 



                    
                           
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de Licitação 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              10 

Processo Nº 2566/2018 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 
 

 

4. Responsável pelo recebimento dos objetos 

4.1 O responsável serão os servidores a frente da Secretaria de Segurança e Ordem 

Pública. 

4.2 A Comissão de Liquidação de Despesas é composta pelos seguintes servidores:  

 

- Hilda Aparecida Batista Gonçalves – Efetivo – Mat. 010980-0 (Gestor de Contrato); 

- Alex Silvestre de Araújo – Efetivo – Mat. 008153-1; 

- Clodoaldo Rodrigues Belmiro – Efetivo – Mat. 000406-9. 

 

 

5. Obrigações da contratada 

 A contratada deve apresentar material de amostra antes da entrega dos mesmos. 

          

 

     Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. 

 

                                    Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

______________________________________________ 

Hilda Aparecida Batista Gonçalves 

Inspetora da G.C.A. 

Mat. 010980-0 

 

 

Aprovado por: 

___________________________________________ 

Vanderlei Magalhães de Oliveira 

Secretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil 

Matricula: 9950401-0 
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ANEXO  II 

(CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

 

 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE N° 06/2018 

 

Prezados Senhores, 

Credenciamos o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade...................., cédula de identidade 

n°........................, emitido pelo.................., para,em nome da............(nome da empresa).........., 

participar do CONVITE  sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, 

apresentar  propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar 

a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o edital. 

 

 

_____________,_________,_________ 

              (   Local e data ) 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do representou legal da empresa) 
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A N E X O III 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

CONVITE Nº. 06/2018 

 

A Empresa__________________________, inscrita no CNPJ/MF nº.__________________, 

estabelecida na _____________________, vem apresentar proposta de preços para os fins de 

participação do CONVITE n°. 06/2018, Processo n° 2566/2018 para “Aquisição de RAÇÃO PARA 

CÃES ADULTOS, para a alimentação dos cães pertencentes ao Canil da Guarda Civil”. 

 

Itens  Especificação  Unid. Qtd. Marca 
Preço 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, Tipo maxi adulto. Formulado com 

ingredientes de alta digestibilidade, e complexo antioxidante, composto de 

vitamina E e selênio. 

Descrição - Ingredientes: Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, quirera 

de arroz, farelo de glúten de milho*, farelo de trigo, milho integral moído*, 

gordura animal estabilizada, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), 

açúcar, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, monóxido de manganês, 

etoxiquin, selenito de sódio, óxido de zinco, complexo zinco aminoácido, 

propionato de cálcio, sulfato de cobalto, vitamina A, vitamina A + D3, vitamina 

B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina E, vitamina K3, ácido 

fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, hidrolisado de fígado 

de ave e suíno, aditivo prebiótico (parede celular de levedura), metionina, lisina, 

zeólita, cromo orgânico, extrato de yucca. *Contém milho transgênico. Espécie 

doadora do gene:Bacillusthuringiensis,Zeamays, Agrobacteriumtumefaciens, 

Streptomycesviridochromogenesp. SACO DE 15 kg 

SACOS 80       

  VALOR TOTAL R$           

 

 

Valor total da proposta, R$___________  (valor por extenso). 

O prazo de validade desta Declaração de Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura do respectivo envelope, renováveis conforme norma deste edital. 
Razão Social do proponente: 
Endereço: 
Telefone: 
CNPJ n°. 
Inscrição Estadual: 
Inscrição Municipal: 
Banco (nome e n°.) 
Agência (Nome e N°.) 
Conta Corrente n° 
  
_______________, xx de_____________ 2018. 

 

 

____________________________________ 

              Carimbo e assinatura da Empresa 
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ANEXO IV 

 

VALOR ESTIMADO 

 

CONVITE Nº 06/2018 

 

  
 

    MÉDIA 

UNITÁRIA  
MÉDIA TOTAL 

It
en

s 

ESPECIFICAÇÃO 

U
n

id
 

Q
td

. 

1 

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, Tipo maxi adulto. Formulado 

com ingredientes de alta digestibilidade, e complexo 

antioxidante, composto de vitamina E e selênio. 

Descrição - Ingredientes: Farinha de vísceras de frango, farinha 

de carne, quirera de arroz, farelo de glúten de milho*, farelo de 

trigo, milho integral moído*, gordura animal estabilizada, cloreto 

de potássio, cloreto de sódio (sal comum), açúcar, sulfato de 

cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, monóxido de manganês, 

etoxiquin, selenito de sódio, óxido de zinco, complexo zinco 

aminoácido, propionato de cálcio, sulfato de cobalto, vitamina A, 

vitamina A + D3, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, 

vitamina B6, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido 

pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, hidrolisado de 

fígado de ave e suíno, aditivo prebiótico (parede celular de 

levedura), metionina, lisina, zeólita, cromo orgânico, extrato de 

yucca. *Contém milho transgênico. Espécie doadora do 

gene:Bacillusthuringiensis,Zeamays, Agrobacteriumtumefaciens, 

Streptomycesviridochromogenesp. SACO DE 15 kg 

 

sacos 80 
 R$                       205,13   R$                      16.410,40  

  VALOR TOTAL POR EMPRESA     
    

 

 

Valor médio apurado pelo DECOP........................................................................R$      16.410,40  
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ANEXO V 

 
CONVITE Nº 06/2018 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

              ........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu 

representante n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei 

n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

 

                                     Araruama,____de___________de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI 

 

CONVITE 06/2018 

 

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, com 
sede __________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante 
legal, para fins do CONVITE Nº 06/2018, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, 
que : 
a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 
b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 
nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
 

Local, _________de __________ de 2018. 
 
 

_________________________________________ 
Nome da empresa, assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

CONVITE 06/2018 

 

Minuta de Termo de contrato para contratação de empresa para “Aquisição de RAÇÃO PARA 

CÃES ADULTOS, para a alimentação dos cães pertencentes ao Canil da Guarda Civil”. 

 

                            Aos dias___ do mês de ___________ do ano de _______, o MUNICIPIO DE 

ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, domiciliado na Avenida John Kennedy, 

n°120, Centro - Araruama, Inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXX, neste ato representado pelo Exma. 

Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, residente e domiciliada nesta cidade, portadora 

da carteira de identidade n° *******, e do CPF N° ******* como CONTRATANTE, e a sociedade 

empresária NOME DA EMPRESA, estabelecida na ENDEREÇO COMPLETO, inscrita no cadastro 

Nacional de pessoas jurídico - CNPJ sob o nº. NUMERO DO CNPJ, doravante denominada 

CONTRATADA, que é celebrado em decorrência do resultado da licitação na modalidade de 

Convite n° 06/2018, realizada através do procedimento administrativo n. 2566/2018, que se regerá 

pelas seguintes clausula e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Este contrato se rege toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante 

do presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral das seguintes leis: Lei Federal 

Complementar 123/2006, Lei Municipal n°. 1546/09, Lei Complementar Federal nº.101/2000, 

Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93 alterada pela 

Lei 8.883/94, e demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou 

complementá-la e ainda, pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes do Edital, pela 

proposta da Contratada e pelas disposições deste contrato, bem como o contido no procedimento 

administrativo n° 2566/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

 

O objeto do presente contrato é contratação de empresa para “Aquisição de RAÇÃO PARA CÃES 

ADULTOS, para a alimentação dos cães pertencentes ao Canil da Guarda Civil”, conforme 

solicitação da SESEG. 

Itens  Especificação  Unid. Qtd. Marca 
Preço 

Unitário 
Valor 

Total 

1 

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, Tipo maxi adulto. 
Formulado com ingredientes de alta digestibilidade, e 
complexo antioxidante, composto de vitamina E e selênio. 
Descrição - Ingredientes: Farinha de vísceras de frango, 
farinha de carne, quirera de arroz, farelo de glúten de milho*, 
farelo de trigo, milho integral moído*, gordura animal 
estabilizada, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal 
comum), açúcar, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de 
cálcio, monóxido de manganês, etoxiquin, selenito de sódio, 
óxido de zinco, complexo zinco aminoácido, propionato de 
cálcio, sulfato de cobalto, vitamina A, vitamina A + D3, 

SACOS 80       
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vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina 
E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto 
de colina, niacina, hidrolisado de fígado de ave e suíno, 
aditivo prebiótico (parede celular de levedura), metionina, 
lisina, zeólita, cromo orgânico, extrato de yucca. *Contém 
milho transgênico. Espécie doadora do 
gene:Bacillusthuringiensis,Zeamays, 
Agrobacteriumtumefaciens, 
Streptomycesviridochromogenesp. SACO DE 15 kg 

  VALOR TOTAL R$           

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A entrega será conforme solicitação, com obediência rigorosa, fiel e integral 

de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no 

CONVITE n° 06/2018, bem como de acordo com a proposta apresentada pela contratada e demais 

disposições constantes do processo administrativo n. 2566/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total do presente Contrato é de R$          (     ). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O valor pactuado neste contrato será fixo e irreajustável, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas nos moldes do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de 

atualização financeira.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os recursos orçamentários e financeiros para a liquidação do presente 

objeto, correrão à conta do Programa de Trabalho 02.005.001.06.122.0046.2030 ND: 

3.3.90.30.00.00; empenho n._____, conta nº________________ do Orçamento Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

 

O Pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, contados o período de 

adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores das Secretaria responsável pelo recebimento.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da 

contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, 

isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O pagamento será efetuado após a regular liquidação das despesas, 

nos termos do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei 

Federal n. 8666/93. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado 

sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante 

artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.  
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PARÁGRAFO QUARTO. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada 

em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor 

correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso 

o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova 

documentação isenta de erros. 

 

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DA ENTREGA 

 

A entrega dos produtos será de forma programada e de acordo com a solicitação da Secretaria 

Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil - SOUSP.  

 
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A entrega, inerente ao objeto do presente contrato, obedecerá as características e especificações 
fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela Contratada, bem como pelas disposições 
determinadas pelo Edital e seus anexos e por este Contrato, além do teor constante nos autos do 
processo administrativo n.º 2566/2018. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização caberá ao contratante, ou a quem dele preposto seja a quem incumbirá a prática de 

todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação 

pertinente e, em especial, na especificação dos produtos a serem entregues, inclusive quanto à 

aplicação das penalidades previstas neste contrato.        

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a 

fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar 

e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos 

serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências 

ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom 

desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da contratada no que concerne a entrega dos objetos adquiridos e às 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do 

mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos não implicará 

em responsabilidade do contratante e de seus prepostos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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I – entrega o objeto no local determinado no edital e conforme solicitação da Secretaria 
Requisitante;  
II – zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua 
execução; 
III – manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de 
empenho; 
IV – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 
entrega do objeto. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os 
prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas 
preventivas acaso adotadas;  
V – se responsabilizar pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, 
que causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto 
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 
VI – atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, 
bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução da entrega do objeto;  
VII – refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, 
desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente 
possível de aferição com a devida utilização; 
VIII – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações 
adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;  
IX – respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
legislação pertinente;  
X – fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de 
qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE;  
XI – adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da entrega dos objetos;  
XII- se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do contrato, devendo obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho, no que concerne à contratação de pessoal a ser empregado 
na execução dos serviços ora contratados;  
XIII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

I. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do 

presente Edital. 

II. Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja 

devidamente atestada por 2 (dois) funcionários do setor próprio. 

III. Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

 

A aceitação do objeto previsto na cláusula segunda se dará mediante a avaliação de funcionários 

do contratante que constatarão se os objetos atendem a todas as especificações contidas no edital. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. A aceitação dos objetos previstos na cláusula segunda se dará 

mediante a avaliação de funcionários do contratante que constatarão se estes atendem a todas as 

especificações contidas no edital, na forma prevista nos artigos 73 e 74 da lei 8.666/93, no que 

couber. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. No ato da entrega serão verificadas as especificações técnicas visando 

sua compatibilidade com a solicitação, objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do 

contratante, a contratada reexecutará o objeto, passando a contar os prazos para pagamento e 

demais compromissos do contratante a partir da data da efetiva aceitação.  

 

PARÁGRAFO QUARTO. O recebimento do objeto será provisório para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos objetos com a especificação e, definitivo após a verificação da 

qualidade e quantidade dos mesmos e consequente aceitação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 

processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluída no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, contados do respectivos requerimento no protocolo da repartição interessada. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORÇA MAIOR  E CASO FORTUITO 

Os motivos de força maior e caso fortuito que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e 

o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O caso fortuito ou de força maior certifica-se no fato necessário, cujos 
efeitos não era possível evitar ou impedir. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência 

não comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante 

justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das 

determinações da fiscalização,  serão aplicadas à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 

86, 87  e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos 

itens I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa 

prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da 

Administração Pública Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras 

contratações em toda esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 

A penalidade por multa será: 
 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução 
total da obrigação; 
II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 
prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o 

valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e 

respeitando o prazo supracitado. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição 

na dívida ativa municipal, para cobrança judicial. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução 

imperfeita do objeto, poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, 

ensejando o cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa 

faltosa, às sanções previstas neste item. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO. Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, pela via judicial. 
 
 
PARÁGRAFO OITAVO. A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as 
outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
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retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Município e, será descredenciada no sistema de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do Artigo 4° da Lei 10.520/2002, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO. Serão aplicadas, subsidiariamente, as demais sanções previstas no artigo 

88 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RECURSOS 

Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem 

efeito suspensivo: 

a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência; 

 

b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5(cinco) dias 

úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração, mediante depósito 

prévio do valor da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela 

Secretaria Municipal de Fazenda; 

 

c) representação, no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada 

com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  RESCISÃO 

O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80, da lei 

8.666/93, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% 

(vinte por centro) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES 

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 57, § 1º e art. 65 

de Lei Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 

superior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Araruama – RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 
deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO  
 
O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município 
de Araruama, no prazo estipulado em lei. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
 
O contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao órgão de 
controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS     
 
 A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 
trabalhista, exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os produtos, objeto 
do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato. 
 
a) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a 

verificação de qualidade dos serviços prestados deste contrato, correm à conta da contratada.  
 

b) O Edital de Licitação na modalidade Convite n° 06/2018, seus anexos e o que mais constar nos 
autos do processo administrativo n° 2566/2018, integram o presente contrato, onde este for 
omisso, para todos os fins de direito. 

 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o assinam. 
 
 
                                            

 Araruama, XX de XXXXXX de 2018. 
 

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:   

     

CONTRATADA:  

 

          Lívia Bello 

Prefeita 

 

Empresa: 

 

                            

Testemunhas: 

____________________________             

 ____________________________ 

 

Nome:                                                               Nome: 

CPF:                                                                             CPF: 

 


