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EDITAL DE LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018. 

1 - PREÂMBULO 

 

PROCESSO TCE-RJ Nº 28480/17  
TIPO: Melhor Técnica 

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 de março de 2018  

HORÁRIO DE INÍCIO: 10h  
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, Lei Complementar Federal 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, 

Lei Municipal 1.546/09. 

  

2 - DO OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria e 

consultoria na gestão condominial e patrimonial de empreendimentos organizados sob a 

forma de condomínio ou loteamento verticalizado, vinculados ao Programa Minha Casa 

Minha Vida – Recursos FAR – Faixa I, conforme previsto no Anexo VII da Portaria do 

Ministério das Cidades nº 518, 8 de novembro de 2013, parte integrante e inseparável deste 

edital, independente de transcrição.  

 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
3.1 - A duração do contrato para prestação dos serviços de assessoria e consultoria condominial 

e patrimonial será de 12 (doze) meses, com inicio da vigência e execução dos serviços após 30 

(trinta) dias contados da assinatura do contrato. 

  

3.2 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e 

assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 

motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em 

processo. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

4.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que:  
 

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto 

desta licitação, devendo ser comprovado pelo contrato social;  

 

4.1.2 - Poderão participar da presente Licitação as firmas devidamente inscritas no “Cadastro 

Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Araruama”, ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data da realização da 

licitação, observada a necessária qualificação requerida para a execução do objeto do presente 

Edital (parágrafo 2° do artigo 22, da Lei 8.666/93);  

 

4.2 - Não poderão concorrer neste certame as empresas:  
 

4.2.1 - Punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93;  



 

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

                 Equipe de Pregão 

  
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  2 

Processo Nº 28480/2017 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

 

4.2.2 - Em consórcio ou grupo de empresas;  

4.2.3 - Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

 

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 

5.1 - O preço total estimado pela Administração para a contratação do objeto desta licitação é de 

R$ 99.156,96 (Noventa e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).  

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2018, 

compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de Trabalho 

0801.001.001.16.122.0046.2030 e pela Natureza de Despesa 3.3.90.39.00.00 

 

7 - DO REAJUSTAMENTO  
 

7.1 - Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e 

irreajustáveis.  

 

7.2 – Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização 

financeira. 

8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

8.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de licitação 

prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus 

representantes que:  

 

8.1.1 - Entregarão, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A”,“B” e “C”e devidamente 

lacrados, nos termos abaixo, os documentos exigidos para a habilitação, a proposta técnica e a 

proposta comercial, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da 

proponente. 

  

8.1.1.1 - No envelope contendo a documentação:  

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE “A” - “HABILITAÇÃO”  
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018  

 

8.1.1.2 - No envelope contendo a proposta comercial:  

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE “B”  - “PROPOSTA TÉCNICA”  
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018  

8.1.1.3 - No envelope contendo a proposta comercial:  

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE “C” - “PROPOSTA COMERCIAL”  
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018  
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8.1.1.4 - Os três envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:  

 

A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  

A/C da Comissão Permanente de Licitação  

Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ 

 

8.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a 

documentação e as proposta técnica e comercial das licitantes, nenhum outro envelope será 

recebido, tampouco será permitida a sua troca.  

 

8.3 - Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que 

estiverem constituindo a CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes 

no certame.  

 

8.4 - Todos os documentos de habilitação e referentes à Proposta Técnica apresentados 

pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e 

numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os 

documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de 

conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da 

licitante.  

 

9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante 

deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “A”. 

 

9.1.1 – Na parte externa desse envelope, deverá constar a inscrição conforme o item 8.1.1.1. 

 

9.1.2 – 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. 

 

9.1.3 – Todo documento original que apresentar assinatura do representante legal e/ou do 

responsável técnico, deverá apresentar reconhecimento de firma.  
 

9.2. PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1. Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Araruama; 

9.2.2. Cédula de identidade do(s) sócio(s); 

9.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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9.2.4. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

9.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

9.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

9.2.7. Tratando-se de Micro e Pequena Empresa, a mesma deverá apresentar Declaração de Micro e 

Pequena Empresa visando se habilitar ao tratamento diferenciado e aos favorecimentos da Lei Federal 

Complementar 123/06 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, conforme teor especificado no 

Anexo VII; 

9.2.8. Declaração de atendimento ao Edital, com inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes 

de sua habilitação, conforme Anexo VI. 

9.3. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

9.3.2. Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

 

9.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à 

Seguridade Social (INSS); 

 

9.3.5. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 

9.3.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da 

Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na 

Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na 

forma da lei; 

 

9.3.7. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) positiva(s) com efeito de 

negativa(s), na forma da lei; 

 

9.3.8. 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; 
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9.3.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa; 

9.3.10. As datas de todas as certidões exigidas no item 09 deverão ser no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores à data da Licitação, quando não indicado o prazo de sua validade. 

9.4. Microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

9.4.1. - No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, elas deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº. 123/06);  

9.4.2. 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 5 

(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; 

 

9.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da lei 8666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 
 

9.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

9.4.1 - Comprovação da licitante de que já realizou serviços similares ao objeto deste edital, 

mediante a apresentação de atestado(s) de qualificação técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em que conste clara menção de conformidade dos 

serviços e produto, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade dos mesmos.  

 

9.4.2 - Comprovação de disponibilidade da equipe técnica com experiência comprovada em serviços 

dessa natureza e que integra o quadro permanente da empresa.  

9.4.3 - Declaração de compromisso de manutenção da equipe técnica, conforme modelo constante do 

Anexo V. 

9.4.4 - A empresa deve estar registrada na Junta Comercial e apresentar comprovante de 

registro dentro do prazo de validade. 

9.4.5 - A empresa deve apresentar comprovante atualizado de registro no Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis – CRECI 

9.4.6 - A empresa deve comprovar possuir capacidades técnicas de gestão condominial, 

englobando serviços de administração, assessoramento contábil e jurídico.  
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9.4.7 - A capacitação técnica será comprovado por meio de  Atestado emitido por Pessoas 

Jurídicas, inerente à prestação de serviços de gestão condominial de empreendimento, com, 

no mínimo, 150 unidades residenciais e comprovação de carteira de administração de imóveis 

com no mínimo 500 unidades residenciais, englobando atividades de administração, 

contabilidade e assessoramento jurídico 

9.5. DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

9.5.1. Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO III 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. 

 

9.6. PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

9.6.1. Prova de Capital Social realizado, registrado na Junta Comercial, de no mínimo 10% (dez por 

cento) do valor estimado conforme item 03 deste edital. 

9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta. 

9.6.3. O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no 

Diário Oficial. 

9.6.4. O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado 

de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos. 

9.6.5. Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável, sob pena 

de inabilitação. 

9.6.6. Índice de liquidez corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a 

curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa 

que apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1 (um). 

9.6.7. Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos 

para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), 
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onde ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = 

Passivo Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Liquidez Geral ou superior a 1 (um). 

9.6.8. Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de 

terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC = ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo 

Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa 

que apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não 

atendimento a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e 

a indicação do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante 

estará imediatamente inabilitada. 

9.6.9. As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices 

apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual. 

9.6.10. Certidões negativas de pedido de falência ou concordata, expedidas pelo distribuidor judicial 

da sede da Licitante. 

9.6.11. A Licitante sediada em outro Município ou Estado deverá apresentar, juntamente com as 

certidões negativas, documento emitido pelo Juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, 

indicando quais os cartórios competentes para as distribuições mencionadas. 

9.6.12. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, deverá apresentar também 

prova de extinção do respectivo processo.  

9.6.13. Indicação dos endereços para correspondência postal e telegráfica e do número do telefone e 

do fax da Licitante, o não atendimento deste item não será motivo de inabilitação da empresa. 

9.6.14. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento 

promover diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 

inclusive solicitando a exibição dos respectivos documentos originais para conferência com as cópias 

autenticadas entregues. Para tal, fixará o prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta. O não atendimento ao aqui estabelecido implicará na inabilitação da Licitante. 

9.7. Todos os documentos comprobatórios exigidos para habilitação deverão ter validade na data 

estabelecida no preâmbulo deste edital para entrega dos envelopes contendo a proposta 

comercial e os documentos das licitantes. 

9.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-

ão válidas por 90 (noventa) dias, contados a sua expedição. 

10 - DA PROPOSTA TÉCNICA  
 

10.1 - O envelope “B”, com o título “PROPOSTA TÉCNICA”, deverá conter:  
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10.1.1 - a proposta técnica da licitante, apresentada sem alternativas, opções, emendas, 

ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, contendo 

identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 

esta licitação, número de telefone, endereço, e-mail e número de fax, em linguagem clara, 

objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, datadas do dia fixado para a 

entrega dos envelopes na CPL;  

10.1.1.1 - A proposta técnica a ser apresentada pela licitante deve indicar claramente o 

atendimento a todas as exigências das especificações e os quesitos ofertados para fins de 

pontuação, previstos nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO A do TERMO DE 

REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital;  

 

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL  
 

11.1 - O envelope “C”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter: 

  

11.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela 

Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente 

preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela 

deverão constar: 

  

11.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 

referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, e-mail e número de 

fax;  

 

11.1.1.2 - descrição clara do objeto ofertado, de acordo com ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

– ANEXO A do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital; 

  

11.1.1.3 - indicação do prazo de validade da proposta comercial, que será de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega à CPL;  

 

11.1.1.3.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município de 

Araruama, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.  

 

11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorrência serão 

verificadas pela CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da 

seguinte forma:  

 

11.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso;  

 

11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 

quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 

11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o 

resultado corrigido; 
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11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 

desclassificada.  

 

11.3 - nas operações internas a que se refere o Convênio ICMS nº 26/2003, poderá emitir nota 

fiscal ou fatura mencionando expressamente que se trata de “operação beneficiada com isenção 

de ICMS nos termos do Convênio ICMS 26/2003. Valor dispensado de R$ xxxx”, bem como 

cumprir todas as determinações da legislação tributária para a fruição do referido benefício 

fiscal;  

 

11.3.1 - para usufruir do benefício a que se refere o subitem anterior, a empresa deverá indicar 

na sua proposta comercial que o preço ofertado não contempla o valor do ICMS devido.  

 

12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 

12.1 - O julgamento do certame compreenderá as fases de: habilitação, destinada ao exame da 

regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificação, em que serão 

apreciadas as respectivas propostas técnicas e comerciais, para fins de classificação das 

licitantes.  

12.1.1 - O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem 

necessárias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da 

respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL.  

 

12.2 - As licitantes poderão participar do certame através de representante legal ou preposto.  

 

12.2.1 - Na sessão de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante deverá 

entregar ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o 

documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE 

CREDENCIAMENTO – ANEXO IV deste edital.  

 

12.2.2 - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, o preposto deverá apresentar o 

documento de credenciamento redigido em conformidade com o MODELO DE CARTA DE 

CREDENCIAMENTO PARA ME E EPP - ANEXO V deste edital, além de cópia do 

contrato social ou ata de assembleia da empresa, a qual representa, comprovando os poderes do 

outorgante para delegar competência ao outorgado. 

12.2.3 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada deverá exibir, ao 

Presidente da CPL, documento que comprove a sua identidade. 

  

12.2.4 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos 

representantes das licitantes e pelos membros da CPL. 

  

12.3 - Fase de habilitação  

 

12.3.1 - A apreciação e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderão ser 

efetuados na própria sessão de recebimento dos envelopes ou em sessão posterior, com data, 

local e hora a serem definidos pela CPL.  
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12.3.1.1 – A comunicação de tais informações será feita diretamente, se os representantes legais 

das licitantes estejam presentes. Caso contrário, por publicação no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro e no sítio eletrônico www.araruama.rj.gov.br. 

  

12.3.2 - Não será concedido, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do art. 48 da Lei 

Federal nº 8.666/93, prazo para a apresentação de novos documentos. 

  

12.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renúncia ao direito 

de interposição de recursos contra a decisão referente à fase de habilitação, a CPL poderá 

proceder à abertura dos envelopes, contendo as propostas técnicas e comerciais. 

  

12.3.4 - Caso contrário, aguardar-se-á o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais 

recursos interpostos para, então, proceder-se à convocação das licitantes habilitadas para a 

abertura dos envelopes, contendo as propostas técnicas e comerciais. 

  

12.3.5 - Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes, contendo as propostas técnicas 

e comerciais, por ocasião da reunião em que for divulgado o resultado da habilitação ou poderão 

fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da divulgação 

do resultado final da fase de habilitação. Depois de expirado este prazo, as mesmas serão 

destruídas.  

12.4 - Fase de classificação  

 

12.4.1 - As propostas técnica e comercial serão julgadas mediante critérios de técnica e preço, 

observadas as seguintes condições e adotados os seguintes procedimentos: 

  

12.4.1.1 – Abertos os envelopes B - “PROPOSTA TÉCNICA” das licitantes habilitadas, o 

julgamento das propostas técnicas será efetuado da seguinte forma: 

12.4.1.1.1 – Análise das propostas técnicas para verificação das exigências mínimas constantes 

das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO A do TERMO DE REFERÊNCIA –

ANEXO II deste edital.  

 

12.4.1.1.1.1 - Serão consideradas desclassificadas as propostas técnicas que:  

 

12.4.1.1.1.1.1 - Não atendam às exigências deste edital e seus anexos;  

 

12.4.1.1.1.1.2 - Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de 

dificultar o julgamento;  

 

12.4.1.1.1.1.3 – Não atendam as características mínimas constantes das ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS – ANEXO A do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II deste edital.  

 

12.4.1.1.1.2 – Determinação da Pontuação Técnica (PT) de cada proposta, em conformidade 

com os critérios estabelecidos nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO A do 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II deste edital, por meio do somatório das notas dadas 

aos fatores técnicos estabelecidos;  

 

12.4.1.1.1.2.1 - Cálculo da Nota Técnica (NT) para cada proposta pela fórmula 1:  

 

http://www.araruama.rj.gov.br/


 

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

                 Equipe de Pregão 

  
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  11 

Processo Nº 28480/2017 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

Fórmula 1: NT = Pontuação técnica da proposta em exame________  

Maior pontuação técnica dentre os licitantes  

 

12.4.3.1.1 - Será desclassificada a proposta com preços superiores aos fixados no TERMO DE 

REFERÊNCIA - ANEXO II deste edital ou considerada manifestamente inexequível, nos 

termos do disposto no artigo 48, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

12.4.3.1.2 – No caso de suspeição quanto à exequibilidade de uma ou mais propostas 

comerciais, será fixado pela CPL prazo, não inferior a 48h (quarenta e oito horas), para que as 

licitantes comprovem a viabilidade de seus preços, comparativamente aos praticados no 

mercado.  

 

12.4.3.1.1 – O julgamento das propostas comerciais será efetuado da seguinte forma:  

 

12.4.3.1.1.1 – A CPL analisará as propostas comerciais das licitantes que tiverem suas propostas 

técnicas aceitas em conformidade com este edital.  

 

12.4.3.1.1.2 – Como resultado deste julgamento, será atribuído uma Nota Financeira (NF) por 

proposta.  

12.4.3.1.1.2.1 - Determinação da Nota Financeira (NF) de cada proposta por meio da aplicação 

da fórmula 2:  

Fórmula 2: NF = Menor preço proposto _  

Preço da proposta em exame  

 

12.4.3.3.1 – Em caso de empate, será vencedora a empresa que tiver ofertado o menor preço. 

Permanecendo a situação de empate, o desempate far-se-á por sorteio público realizado pela 

CPL, para o qual serão convocadas todas as Licitantes classificadas tecnicamente.  

 

12.4.3.3.1.1 - Caso haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

classificadas, serão aplicadas, no que couber, as condições de desempate previstas na Lei 

Complementar nº 123/2006.  

 

12.4.4 – O resultado final do julgamento será publicado através do Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, Diário Oficial da União e no sítio eletrônico 

www.araruama.rj.gov.br, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil 

após a sua publicação.  
 

12.4.4.1 - A data da assinatura da ata ou da publicação do resultado da licitação, conforme o 

caso, constituirá o início do prazo recursal.  

 

12.4.5 - Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

o CPL fixará às proponentes novo prazo para a apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas referidas, conforme disposto no art. 48 da Lei Federal nº 

8.666/93.  
 

13 – DOS RECURSOS  
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13.1. Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis após cada fase (habilitação e julgamento das propostas), contados da 

intimação do ato ou da lavratura de qualquer das atas, conforme caso, e dirigidos à Comissão de 

Licitação. Reconsiderando ou não sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

à Procuradoria Geral do Município, que emitirá parecer opinativo de forma fundamentada de forma 

fundamentada para submeter o julgamento à competência da Secretaria de Administração. 
 

13.2. A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

13.3. Os recursos 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. 
 

13.4. Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-los 

mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias requisitadas. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para o recebimento das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 41 da lei federal 

8.666/1993. 
 

14.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 
 

14.3. O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca 

do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo 

protocolar o pedido no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o 

recebimento das propostas. 
 

14.4. As impugnações 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. 
 

14.5. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos 

adquirentes do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas. 

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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15.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

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. 
 

15.2 - 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. 

15.3 - 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. 

15.4 – 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. 

15.5 - 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. 

 

15.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida à Prefeitura Municipal 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. 
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15.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

 

 

  

16 - DO CONTRATO  

 

16.1.  Adjudicada a Licitação e ressalvado o disposto no item 24.3, a Licitante vencedora, será 

notificada, até o 5º (quinto) dia após a adjudicação, para a assinatura do contrato, devendo, para tal, 

comparecer em dia, hora e local designado. 

 

16.2. Caso a licitante vencedora não assine o Contrato dentro do prazo de 72 horas da notificação da 

Administração Municipal, será desclassificada e ficará impedida de participar de outras Licitações 

desta Prefeitura, pelo prazo mínimo de 12 (meses). 

 

16.3. No caso de desclassificação da proposta da Licitante vencedora, de que trata o item acima, a 

Administração Municipal, a seu critério, poderá adjudicar os serviços à Licitante classificada em 

segundo lugar e assim sucessivamente, desde que por estas sejam oferecidas as mesmas condições 

propostas pela Licitante que fora classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos preços. 

 

16.4. Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93, a Administração Municipal somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

16.5. A licitante vencedora deverá estar inscrita nos órgãos competentes federais, estaduais e 

municipais, bem como os serviços referentes ao contrato, quando for o caso. 

 

16.6. Será cobrado taxa de emissão de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor 

estipulado no Código Tributário Municipal. 

 

17 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

 

I – provisoriamente, na forma do item 6.1 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 

A do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II deste edital;  
II – definitivamente, na forma do item 6.2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO A 

do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II deste edital.  

16.1.2 - O recebimento provisório ou definitivo pelo TCE-RJ não exclui a responsabilidade 

civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este 

edital.  

 

18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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18.1. Os pagamentos serão realizados conforme cronograma de despesa apresentada pela 

Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contatos da data final do período de adimplemento a 

que se referir, mediante Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e 

visada por 02 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento. 

 

18.2. 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. 

18.3. Os pagamentos serão efetuados 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. 

18.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados 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.  

18.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato 

que não seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de 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. 

18.6. 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. 

18.7. 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. 

18.8. O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária que o beneficiário 

informará. 

18.9. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula. 

 

19 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL  
 

19.1 - Anexo I - Modelo de Proposta Comercial:  

19.2 - Anexo II - Termo de Referência;  

19.2.1 - Anexo A - Especificações Técnicas; 

19.2.2 - Anexo B – Critérios de Avaliação das Propostas;  

19.3 - Anexo III - Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;  

19.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;  

19.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de ME ou EPP;  

19.6 - Anexo VI – Declaração de Pleno Atendimento ao Edital;  
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19.7 - Anexo VII – Declaração de Manutenção do Responsável; 

19.8 - Anexo VIII - Minuta do Contrato;  

 

 

 

 

 

20. DO FORO: 

 

20.1. 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. 

 

21 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL 
 

21.1. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 

objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, até a véspera da data do início da 

Licitação, na Comissão de Licitação no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 

através do telefax (22) 2665-2121  - Ramal 211 (COMLI). 

 

21.2. Não serão levadas em consideração pela Comissão de Licitação, na fase de habilitação, na fase 

de classificação das propostas, bem como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleito 

ou reclamações que não tenham sido formuladas, tempestivamente, por escrito e devidamente 

protocoladas. 

  

21.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões 

nos presentes documentos de Licitação até 10 (dez) dias corridos antes da data marcada para a entrega 

das propostas, desde que inquestionavelmente, não venham afetar a formulação das propostas. 

 

21.3.1. Tais aditamentos, modificações ou revisões serão encaminhados através de cartas, fax, e-mail 

ou telegrama-circular a todos os interessados que tenham retirado os documentos de Licitação, bem 

como serão prontamente comunicados às entidades de Classe e publicados na imprensa. 

 

21.3.2. As alterações introduzidas pela Comissão de Licitação farão parte integrante do Edital de 

Licitação. 

 

21.4. Só serão consideradas as propostas apresentadas na hora, data e local, estabelecidos no Edital. 

 

21.5. Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente Licitação sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão 

realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora previstos. 

 

21.6. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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21.7. NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SUSPENSOS 

TEMPORARIAMANTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, nos termos 

do inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93. 

21.8. NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES JÁ INCURSOS NA 

PENA DO INC. IV, DO ART. 87 DA Lei 8.666/93 (declaração de inidoneidade), seja qual for o 

Órgão ou Entidade que tenha aplicado a referida penalidade, em qualquer esfera da 

Administração Pública. 

 

Araruama, 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Adriana de Araújo Melo Soares     Hérique da  Costa Corrêa 
            Mat. 9950757-7                            Mat.9950364-0 

Elaboradora               Presidente CPL 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DETALHE   

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

 

A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado nas Especificações 

Técnicas - Anexo A, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às 

disposições da legislação competente.  

Firma Proponente:____________________________________________________________________  

Endereço:_____________________________________________ Cidade: ________________________  

Estado:______CEP:__________Telefone:____________E-mail:________________________________  

CNPJ:_______________Insc Estadual:_______________Insc Munic.____________________________  
 

1 - OBJETO:  
1.1 - Contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social 

PTTS referente ao empreendimento Minha Casa Minha Vida, denominado Conjunto Habitacional 

Lagoa Dourada, conforme Convênio com a Caixa Econômica Federal.  
 

2 - PREÇO TOTAL OFERTADO:  
 

2.1 - O preço total ofertado é R$_____________ (por extenso).  
 

2.2 - O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, 

administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre 

o objeto da Tomada de Preços nº 01/2018.  
 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  
3.1 - A duração do contrato para prestação dos serviços de assessoria e consultoria condominial e 

patrimonial será de 12 (doze) meses, com inicio da vigência e execução dos serviços após 30 (trinta) dias 

contados da assinatura do contrato.  
 

3.2 - O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram algum dos motivos elencados no 

§1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo. 
 

4 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

4.1 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao 

Presidente da CPL, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

5 – ANEXO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:  

5.1 – CRONOGRAMA DE DESPESA.  

6 - DADOS BANCÁRIOS:  

BANCO:  

CONTA CORRENTE:  

AGÊNCIA:  

_____________________, ____ de ________________/2018. 

_________________________________________________ 

Empresa/ representante legal 

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

                 Equipe de Pregão 

  
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  20 

Processo Nº 28480/2017 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERENCIA  

 

DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de empresa especializada na prestação de 

serviço de assessoria e consultoria na gestão condominial e patrimonial de empreendimentos 

organizados sob a forma de condomínio ou loteamento verticalizado, vinculados ao Programa 

Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR – Faixa I, conforme previsto no Anexo VII da 

Portaria do Ministério das Cidades nº 518, 8 de novembro de 2013, de acordo com os critérios, 

termos e condições estabelecidos neste instrumento e seus anexos. 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa deve estar registrada na Junta Comercial e apresentar comprovante de registro dentro 

do prazo de validade. 

A empresa deve apresentar comprovante atualizado de registro no Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis – CRECI 

A empresa deve comprovar possuir capacidades técnicas de gestão condominial, englobando 

serviços de administração, assessoramento contábil e jurídico.  

A capacitação técnica será comprovado por meio de  Atestado emitido por Pessoas Jurídicas, 

inerente à prestação de serviços de gestão condominial de empreendimento, com, no mínimo, 

150 unidades residenciais e comprovação de carteira de administração de imóveis com no 

mínimo 500 unidades residenciais, englobando atividades de administração, contabilidade e 

assessoramento jurídico. 

DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve conhecer a legislação pertinente ao PMCMV – Recursos FAR – Faixa 

I, bem como a legislação relacionada a Gestão de Condomínio e cumprir as orientações da 

CAIXA, no processo de consolidação e gestão dos condomínios nos empreendimentos 

vinculados ao Programa. 

Os serviços de apoio à gestão condominial e patrimonial dos empreendimentos constituídos sob 

a forma de condomínio e loteamentos verticalizados devem contemplar, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

Na fase de pré-ocupação do empreendimento  e formação do condomínio: 

Visitar o empreendimento para levantamento de informações que subsidiarão a elaboração de 

previsão orçamentária do condomínio, preenchendo o relatório de vistoria dos aspectos físicos 

do empreendimento conforme formulário da CAIXA. 
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Apresentar para aprovação da CAIXA as propostas de previsão orçamentária das despesas 

mensais de condomínio para rateio entre os beneficiários, considerando a renda familiar dos 

moradores. 

Apresentar à CAIXA o relatório de vistoria do empreendimento, assinado pelo responsável legal 

da contratada. 

Apresentar para aprovação da CAIXA o cronograma das atividades previstas no Plano de 

Trabalho, contemplando o prazo de vigência da contratação. 

Apresentar previamente à CAIXA o planejamento das reuniões ( local, horários, convidados, 

estratégias, aspectos abordados, etc.), considerando as especificidades de cada empreendimento. 

Prestar assessoria técnica em reuniões que antecedem a ocupação do empreendimento, 

realizadas pela empresa que executa o Trabalho Social – TS, informando aos beneficiários do 

Programa sobre os seguintes aspectos: 

f.1) custo de manutenção e consumo de condomínio em relação ao rateio das despesas entre os 

condomínios ( ordinárias e extraordinárias); 

f.2) regramentos das obrigações dos condomínios em relação ao Código Civil e outras 

legislações pertinentes; 

f.3)regramento das obrigações do sindico e conselho fiscal em relação ao Código Civil e outras 

legislações pertinentes, interagindo com o Trabalho Social (TS) na identificação de potenciais 

lideranças; 

f.4) eleição de sindico e conselho fiscal; 

f.5) condições de uso e manutenção das unidades habitacionais, considerando a tipologia e o 

sistema construtivo utilizado, atrelando o bom uso ao menor custo da taxa de condomínio. 

f.6) educação financeira voltada às obrigações dos beneficiários com as prestações mensais de 

financiamento e das taxas de condomínio; 

f.7) condições, prazos e requisitos de garantia de obras ( vícios aparentes e ocultos) 

f.8) condições e requisitos de manutenção preventiva de instalações e equipamentos, 

informando sobre as responsabilidades da construtora, do condomínio, do beneficiário e do 

poder público. 

f.9) condições e requisitos do seguro obrigatório do condomínio 

f.10) diferenciação entre seguro obrigatório do condomínio, seguro para cobertura de sinistro de 

danos físicos no imóvel e seguro para cobertura de sinistro por morte ou invalidez permanente. 

No caso de inexistência de execução do TS, a responsabilidade do agendamento e realização das 

reuniões previstas na alínea “f” é exclusiva da contratada. 
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Apresentar à CAIXA a ata das reuniões realizadas, contendo os assuntos abordados e a lista de 

presença assinada pelos beneficiários. 

Apresentar à CAIXA os relatórios das reuniões realizadas, modelo CAIXA, contendo número 

de participantes, tempo de duração, principais questionamentos, estratégias utilizadas, 

resultados obtidos, entidades e autoridades presentes e outras informações julgadas pertinentes. 

h) A fase de formação do condomínio deve ser iniciada mediante notificação recebida da 

CAIXA, com previsão de duração de 30 dias. 

Na fase de implantação e organização do Condomínio: 

Convocar, em nome da CAIXA, os beneficiários do Programa para a assembléia de eleição do 

síndico e conselho fiscal, por meio de edital específico. Se for o caso, verificar eleição do 

síndico e conselho fiscal. 

Realizar assembléia de eleição do síndico e conselho fiscal. Caso entenda conveniente, a 

empresa que realiza o TS pode ser convidada para a assembléia. 

Providenciar a emissão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do condomínio e o 

registro das atas e informar à CAIXA sua conclusão. 

Realizar reunião inicial com síndico e conselho fiscal para esclarecimento acerca do trabalho de 

assessoramento e consultoria que será conduzido pela empresa no empreendimento. 

Apoiar o síndico nas discussões com os condôminos para elaboração/adequação do regimento 

interno. 

Prestar esclarecimento e assessoramento ao síndico e ao conselho fiscal acerca da abertura de 

contas Pessoa Jurídica (PJ) do condomínio, inscrição de contribuinte municipal, questões 

tributárias, Livro ATA,  contratação de empregados e encargos decorrentes, emissão de boletos 

de cobrança, recebimento da 1ª taxa de condomínio. 

Confirmar a regularidade da transferência de titularidade das contas do condomínio junto as 

concessionárias de água, energia elétrica e gás, onde houver, regularizando as situações 

pendentes em nome da construtora e informar à CAIXA. 

Prestar esclarecimento e assessoramento ao sindico e conselho fiscal acerca das garantias de 

obras, manutenção preventiva e respectivos cronogramas, obtenção de orçamentos e formação 

de agenda dos fornecedores. 

Vistoriar a área comum do empreendimento juntamente com o sindico e preencher o relatório de 

vistoria modelo CAIXA, orientando o síndico sobre as providências que deverão ser adotadas 

para a manutenção e preservação do empreendimento. 

Orientar o síndico e conselho fiscal sobre a necessidade de manter atualizado e vigente o Auto 

da Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme requerido pela Legislação Estadual. 
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Assessorar o síndico na realização da 1º reunião de condomínio, a ser realizada no máximo até 

45º ( quadragésimo quinto) dia após a eleição do síndico e conselho fiscal, para: 

k.1) reforçar as orientações relativas à convenção de condomínio e ao regimento interno, para 

garantir sua aplicabilidade; 

k.2) esclarecer as diferenças entre assembléias ordinárias e extraordinárias 

k.3) informar sobre a forma de decisão de contratação, pelo condomínio, de despesas ou 

benfeitorias para o empreendimento; 

k.4) esclarecer os valores descritos na previsão orçamentária; 

k.5) orientar sobre formas de gestão condominial ( autogestão, contratação de administradora, 

empresas de cobrança); 

k.6) informar sobre a necessidade de contratação de seguro obrigatório do condomínio e outras 

exigências legais; 

k.7) informar sobre a manutenção preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos, e sobre 

os sistemas de água, esgoto, coleta de resíduos sólidos e de aquecimento solar, quando for o 

caso, agendando treinamento para o uso adequado desses sistemas. 

Orientar o síndico a realizar reuniões com grupos de moradores, entre o 60º (sexagésimo) e 70º 

(septuagésimo) dia após a entrega das chaves, para informar aos condôminos as questões de uso 

dos equipamentos comuns do empreendimento, manutenções preventivas e corretivas, vícios 

construtivos e garantia da obra, medidas de segurança e assessoramento e esclarecimento de 

dúvidas relacionadas ao assunto. 

m) Atuar junto às concessionárias de água e/ou energia elétrica, a partir do 30º dia da entrega 

das chaves, solicitando o relatório do consumo individual das unidades habitacionais do 

empreendimento ou a qualquer tempo mediante solicitação da CAIXA. 

n) Disponibilizar para a CAIXA o relatório de consumo de água e/ou energia elétrica para cada 

unidade do empreendimento, entre os 45º e 60º dia após a entrega das chaves ou a qualquer 

tempo mediante solicitação da CAIXA. 

Apresentar à CAIXA relatório mensal, modelo CAIXA, contendo as atividades executadas e os 

resultados obtidos no período correspondente. 

Disponibilizar canais de comunicação para esclarecer dúvidas ou prestar assessoramento ao 

síndico e conselho fiscal nas questões administrativas, fiscais e financeiras do condomínio. 

A fase de implantação e organização do condomínio deve ser iniciada após o término da fase I, 

com duração máxima de 90 dias. 
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III. Na fase de gestão condominial e patrimonial iniciada após a eleição do síndico e conselho 

fiscal: 

a) Assessorar o síndico quanto à necessidade e periodicidade da convocação de 

assembléias, ordinárias e extraordinárias, orientando quanto as peculiaridades de cada 

um dos procedimentos. 

b) Participar das assembléias, ordinárias e extraordinárias, prestando assessoramento e 

esclarecimento de dúvidas relativas às questões condominiais e patrimoniais. 

c) Realizar reunião de esclarecimento e informação com o síndico e conselho fiscal sobre 

a legislação municipal, estadual e federal incidente sobre a gestão de condomínios. 

d) Orientar o síndico e conselho fiscal com relação à elaboração de cadastro de moradores, 

planejamento e condução de assembléias, reuniões, registro de atas, publicação de 

informativos, sigilo de informações e guarda de documentos do condomínio. 

e) Realizar reuniões mensais com o síndico e conselho fiscal para tratar de assuntos 

relativos à gestão do condomínio e preparação da pauta das assembléias. 

f) Realizar reuniões mensais com o síndico e conselho fiscal para tratar da preparação e 

elaboração da prestação de contas mensal do condomínio, orientando quanto ao controle 

financeiro como recebimentos, pagamentos, saldos, fluxo de caixa, balanço mensal, 

agenda de contas a pagar, rateio de despesas e cobrança de inadimplentes. 

g) Realizar com o sindico a verificação periódica (mensal) do estado de conservação das 

áreas e equipamentos comuns do condomínio, para prestar as orientações pertinentes às 

manutenções necessárias de responsabilidade do condomínio, bem como, sobre a 

ocorrência de vícios de construção de responsabilidade da construtora. 

h) Encaminhar à CAIXA o relatório de vistoria contendo o estado de conservação das 

áreas e equipamentos comuns do condomínio, bem como as orientações repassadas ao 

síndico para a realização das manutenções necessárias pelo condomínio e os reparos que 

devem ser efetuados pela construtora do empreendimento. Este relatório deve conter a 

assinatura do contratado e do síndico do empreendimento. 

i) Orientar o síndico a realizar reuniões com grupos de moradores, entre o 90º 

(nonagésimo) e 100º (centésimo) dia após a entrega das chaves, para informar sobre a 

adimplência e o custo do condomínio, bem como a manutenção da saúde financeira, 

estratégias para redução dos custos e formas de obtenção de receitas para o condomínio, 

abordando implicações legais decorrentes da inadimplência. 

j) Prestar assessoria administrativa, contábil e jurídica na implementação de projetos de 

interesse do condomínio. 

k) Receber as reclamações dos moradores sobre problemas nas unidades habitacionais e/ou 

condomínio, registrar, selecionar e orientar o encaminhamento ao responsável, de 

acordo com a natureza do problema. 

l) Verificar, acompanhar e, se necessário, providenciar a alteração de titularidade das 

inscrições municipais para fins de cobrança individual de Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU)  e demais taxas, que se encontra em nome do FAR, para o nome do 

adquirente, bem como da área comum do empreendimento. 
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m) Disponibilizar mensalmente à CAIXA relatório de unidades não ocupadas ou ocupadas 

irregularmente e sempre que solicitado, identificando e necessidade de 

reformas/manutenções e trocas de chaves e relatando as providências adotadas para 

resolução. 

n) Adotar ações visando à regularização, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, dos 

contratos de venda e compra firmados entre a CAIXA e os beneficiários. 

o) Promover capacitações visando fomentar atitudes voltadas para a conservação e 

manutenção das unidades habitacionais. 

p) Informar os condôminos sobre noções de segurança coletiva e de prevenção de 

acidentes domésticos, com palestras, distribuição de cartilhas e/ou outras formas. 

q) Apoiar os beneficiários na identificação, registro formal e encaminhamento de 

ocorrências de problemas construtivos  nas unidades habitacionais conforme previsto 

pela legislação especifica.  

r) Elaborar e apresentar á CAIXA relatório mensal contendo as atividades executadas e os 

resultados obtidos no período correspondente. 

s) Elaborar e apresentar à CAIXA relatório final sobre os resultados da execução da 

totalidade das ações contidas no planto de trabalho. 

A fase de gestão condominial e patrimonial deve ser iniciada após a eleição do síndico e 

conselho fiscal, com duração até o final da vigência do contrato de prestação de serviços e deve 

contemplar a execução de todas as atribuições mencionadas neste TR e Plano de Trabalho. 

DA CONECTIVIDADE COM A CAIXA 

A CONTRATADA será responsável por prover toda a infraestrutura de comunicação com a 

CAIXA, dentro dos padrões de conectividade estabelecidos pela CAIXA. A conexão com a 

CAIXA deverá ser realizada por internet banda larga. 

DA ESTRUTURA NECESSÁRIA 

Em até 30 dias após a assinatura do contrato a empresa deve dispor de escritório de 

representação no município ou na região metropolitana onde o empreendimento está localizado, 

com instalações, recursos humanos, materiais e equipamentos apropriados para a realização do 

objeto desde credenciamento. 

DA CONTRATAÇÃO 

Serão convocadas para contratar com a CAIXA as empresas credenciadas, observada a ordem 

no banco de credenciadas definida no sorteio realizado pela Comissão de Licitação, desde que 

não tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório e/ou não tenham sido 

penalizadas em contrato anterior com a CAIXA, devidamente comprovado, 

A convocação da empresa para a celebração do contrato será feita com antecedência de até 60 

(sessenta) dias, aproximadamente, da conclusão dos empreendimentos habitacionais. 
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Considera-se data de conclusão do empreendimento habitacional, a data de término das obras de 

construção. 

Os serviços deverão ser iniciados pela contratada no prazo de 30 dias após a assinatura do 

contrato, quanto iniciará a vigência do mesmo. 

No caso de empreendimentos já entregues, a convocação para assinatura do contrato será feita 

com antecedência mínima de 30 ( trinta) dias do inicio da execução dos serviços, quando 

iniciará a vigência do contrato. 

A credenciada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, a contar da data do 

recebimento da convocação da CAIXA. 

Para fins de celebração do contrato de prestação de serviços, a empresa convocada deverá 

promover a revalidação dos documentos relativos á sua habilitação jurídica e regularidade fiscal 

que estejam porventura vencidos naquela data. 

DA FORMA E CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS ENTRE AS 

CONTRATADAS 

A convocação das empresas para celebração de contratos de prestação de serviços com a 

CAIXA, somente ocorrerá quando sua antecessora na ordem do banco de credenciadas houver 

atingido o total das unidades na localidade para a qual se credenciou, assegurando-se um limite 

mínimo de 240 (duzentos e quarenta) podendo chegar ao máximo de 5.000 (cinco mil) unidades 

por administradora. [ limites a serem definidos pelo gestor operacional de acordo com as 

especificidades da região/localidade e mercado]. 

Para fins de estabelecimentos dos limites mínimo e máximo serão consideradas as unidades 

administradas na localidade para a qual a empresa se credenciou, computando-se no cálculo o 

somatório de todas as unidades dos empreendimentos anteriormente contratados na localidade, 

cujos contratos, estejam vigentes. 

Independentemente do número de unidades residenciais que compõe o empreendimento, a 

gestão condominial e patrimonial será delegada a uma única empresa credenciada, vedado, em 

qualquer hipótese, o fracionamento de tais serviços. 

Quando todas as empresas credenciadas atingirem o limite Maximo a distribuição dos serviços 

poderá ser reiniciada com as empresas credenciadas, de acordo com o interesse da CAIXA, ou 

promovida novo processo de credenciamento, também, a critério da CAIXA. 

DO PRAZO CONTRATUAL 

A duração do contrato para prestação dos serviços de assessoria e consultoria condominial e 

patrimonial será de 12 (doze) meses, com inicio da vigência e execução dos serviços após 30 

(trinta) dias contados da assinatura do contrato. 

DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 
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O recurso para a contratação e execução dessas atividades será disponibilizado pelo Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) à CAIXA e corresponderá a 0,5% (meio por cento) do valor 

de aquisição da unidade habitacional aportado pelo FAR, conforme determinado em Portaria do 

Ministério das Cidades. 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CAIXA efetuará o pagamento mensalmente à CONTRATADA, após o cumprimento das 

atividades estabelecidas no cronograma apresentado pela empresa e homologado pela CAIXA, 

no 10º dia útil após o recebimento da nota fiscal/fatura correspondente, mediante crédito em 

conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA. 

A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida e apresentada à GIHAB ou local por ela 

designado, após a finalização das atividades estabelecidas em etapa prevista no cronograma de 

serviços, baseado na Plano de Trabalho da contratada. 

O pagamento será condicionado à apresentação dos relatórios das atividades previstas 

contratualmente, acompanhada dos documentos pertinentes. 

 

_____________________________ 

RAFAELLA COUTINHO RESENDE 

ASSISTENTE SOCIAL 

CRESS nº 26.228 – 7ª Região 

Responsável Técnico 

 

__________________________________ 

Maurício Pinto de Melo 

Secretário de Política e Ação Social, Trabalho e Habitação 
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ANEXO III 

DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2014 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

  ____(nome da firma)___________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________ por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _______________________ 

portador(a) do R.G. n.º ____________ e do CPF/MF n.º _______________________, DECLARA, 

para fins do 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, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

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

 

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

 

 

Araruama, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 

 

(* OBSERVAÇÃO:  em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

                                       (MODELO DE CREDENCIAMENTO) 

À 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°  01 /2018 

 

Prezados Senhores, 

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

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

empresa)..........,participar da Tomada de Preços 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 representante legal da empresa devidamente identificada 
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A N E X O  V 

TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 

 

___(nome da firma)_______, com sede na _______________, inscrita no 

CNPJ(MF) sob o nº _____________________ vem, por intermédio de seu(sua) representante 

legal, Sr.(a)______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

________________ expedida pelo ____ e do CPF nº _______________, DECLARAR, sob as 

penas da Lei, que é  ____________________, que cumpre os requisitos legais para efeito de 

qualificação como _____________________ e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de 

que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da 

participação no presente certame. 

 

_______________,_____________de 2014. 

 

____________________________________________________ 

Empresa 
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ANEXO VI 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL  

 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018. 

 

 

                                   _____________(razão social da empresa)________________, 

com  

 

sede na _______(endereço)______________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, 

por  

 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, portador(a) da Carteira 

de  

 

Identidade nº _________ e do CPF nº ____________, declarar que cumpre plenamente 

os    

 

requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Tomada de Preços n.º 

  

01/2018 da Prefeitura Municipal de Araruama-RJ. 

 

                                      Declara, ademais, que não está impedida de participar de 

licitações,  

 

de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos 

impeditivos ou supervenientes de sua  habilitação. 

 

 

...................................................................................... 

(local e data) 

 

 

...................................................................................... 

(representante legal) 

 

Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO VII 

 DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018 

 

Declaração de Manutenção do Responsável Técnico 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos, para os fins previstos no Edital da Tomada de Preços em tela que 

manteremos, a partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, em nosso quadro 

permanente, os profissionais indicado como responsáveis técnicos para a execução dos 

serviços ou, no caso de sua dispensa, outro que atenda às mesmas exigências, em 

substituição daquele, desde que com a anuência prévia do Poder Concedente, conforme § 

10 do art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 

 

 

Araruama, ____ de _________ de 2018. 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 
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A N E X O  VIII 

 MINUTA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, 

Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ(MF) sob o 

n.º 28.531.762/0001-33, com sede na Av. John Kennedy, n.º 120, Centro, Araruama, RJ, neste 

ato representado pela sua Exmª Sra. Prefeita, Livia Bello, brasileira, casada, residente e 

domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de identidade n° ___________, expedida pelo 

IFP/RJ, e do CPF n.° ___________, doravante denominado CONTRATANTE, e a firma 

_______________________________, portadora do CNPJ(MF) sob o nº 

______________________, com sede estabelecida à ___________________________, neste 

ato por seu(sua) representante legal, Sr(a). _____________________________, 

(nacionalidade), (est. civil), portador da C.I. nº __________, e C.P.F. nº __________ residente e 

domiciliado à _______________________________________ doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob 

a regência da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de assessoria e consultoria na gestão condominial e patrimonial de 

empreendimentos organizados sob a forma de condomínio ou loteamento verticalizado, 

vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR – Faixa I, em 

conformidade com o Edital de Licitação, na modalidade T.P. nº 01/2018, que integram este 

termo, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O objetivo deste contrato, conforme previsto na cláusula primeira, será executado 

pela CONTRATADA na modalidade Tomada de Preço tipo Melhor Técnica. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Dá-se ao presente contrato o valor (global) de R$ ________________ 

(________________), para prestação dos serviços previstos na cláusula primeira e para a 

totalidade do período mencionado na cláusula quarta. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO CONTRATO 
O prazo para a execução dos serviços do objeto deste edital será de 12 (doze) 

meses ininterruptos, desconsideradas as intempéries e contado da data de aceite pela 

contratada da ordem de início de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Política Social, 

Trabalho e Habitação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 
 

A celebração do presente contrato foi autorizado pelo despacho no processo 

administrativo de nº 28480/2017 e se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de Junho de 1993, com 

suas alterações e as despesas necessárias ao atendimento decorrente deste instrumento 

correrão à conta do PT _____________________, ED __________________, Ficha __, 

mediante repasse dos recursos financeiros oriundos do Convênio firmado com a Caixa 

Econômica Federal nº 0.336.810-07, cuja cópia faz parte constante nos autos do 

processo administrativo n.º 28480/2017.  

 

Parágrafo Primeiro - Eventuais valores resultantes de dissídios coletivos ou de 

acordos salariais serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados com base no cronograma de 

despesa, e após a apresentação pela licitante vencedora, da respectiva nota fiscal, devidamente 

atestada por 02 (dois) servidores da SEPOL. 

 

Parágrafo Terceiro - Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a 

partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

Parágrafo Quarto - Compensações financeiras e penalizações, por eventuais 

atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos de acordo com as sanções 

previstas no Edital em seu item 15. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
 

Como garantia da execução dos serviços descritos na cláusula primeira, a 

contratada prestará garantia, até a data da assinatura do Contrato, a importância equivalente a 

1% (um por cento), do valor do contrato, importância esta a ser devolvida à Contratada somente 

após o cumprimento integral das obrigações por esta aqui assumidas. 

 

Parágrafo Primeiro - A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída 

após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

Parágrafo Segundo - O Contratante se reserva ao direito de descontar da caução de 

que trata esta cláusula, o valor de qualquer multa porventura imposta à Contratada, em virtude 

do descumprimento nas condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes da 

rescisão contratual, ficando a mesma obrigada a recompor aquele valor inicial em 48 (quarenta e 

oito) horas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

Cabe ao CONTRATANTE, por intermédio da SEPOL, exercer ampla, irrestrita e 

permanente fiscalização de todas as fases dos serviços contratados e do comportamento do 

pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 

CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo - A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE 

em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne aos serviços contratados e as suas conseqüências e implicações próximas ou remotas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

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. 

 

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, 
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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 à Prefeitura 

Municipal 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. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas 

hipóteses previstas nos artigos 78, incisos I a XVIII,  79  e 80, ambos  da Lei Federal nº 

8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

Parágrafo Único - Fica ressalvado o conhecimento dos direitos do 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência, no todo ou 

em parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 

O CONTRATANTE publicará o resumo do presente contrato dentro do prazo 

estabelecido pela legislação vigente. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

I – Obrigações da Contratada:  

 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas 

as condições de habilitação, qualificação e regularização que lhe foram exigidas na licitação em 

compatibilidade por ela assumidas. 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os 

riscos e as despesas decorrentes da prestação de serviços ou de materiais e equipamentos 

empregados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

Parágrafo Segundo - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação à CONTRATADA, sob 

pena de multa. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 

securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e obrigação 

caberão exclusivamente à CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA obriga-se a efetuar no prazo legal, a 

matrícula da obra perante o INSS (CEI), fazendo provas junto à Administração Pública, bem 

como promover a referida baixa da inscrição, assim como a respectiva apresentação da CND da 

obra, sendo esta condição indispensável para a liquidação da despesa ao término do contrato. 

 

II - Obrigações do contratante 
         São obrigações do contratante: 

I – realizar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura 

discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio, conforme alínea a, inciso 

XIV, do artigo 40, da Lei 8.666/93; 

II – realizar a fiscalização do objeto contratado; 

III – proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execução do objeto. 

IV – fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir ligados ao 

presente contrato; 

V – receber provisória e definitivamente o objeto contratado. 
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CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

O Edital de Licitação TP n.º 01/2018 e seus anexos, a proposta-detalhe, e o que 

mais constar nos autos do processo administrativo n.º 28480/2017, integram o presente contrato, 

onde este for omisso, para todos os fins de direito. 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Araruama/RJ, como o único competente para o 

deslinde das questões oriundas do presente contrato ou de sua execução, com renúncia expressa 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias 

de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas abaixo. 

 

 

 Araruama, _____ de __________ de 2018. 

 

         

 

                    Município de Araruama                                                             Nome da firma 

                        Livia Bello                                                                  Representante legal 

                        Prefeita                         P/Contratada. 

            

   

Testemunhas: 

a) _______________________                                   b)_______________________ 
Nome:                                                    Nome:  

CPF:                                                    CPF:             
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA SITE 
 

TOMADA DE PREÇO N°. 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28480/2017 
 

 

 Razão Social: _____________________________________________________________ 

 

 CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

 

 Endereço: ________________________________________________________________ 

 

 E-mail: __________________________________________________________________ 

 

 Cidade: ___________________ Estado: _____ Telefone: __________________________ 

 

 Pessoa para contato: _______________________________________________________ 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria e consultoria 

na gestão condominial e patrimonial de empreendimentos organizados sob a forma de 

condomínio ou loteamento verticalizado, vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – 

Recursos FAR – Faixa I, conforme previsto no Anexo VII da Portaria do Ministério das Cidades 

nº 518, 8 de novembro de 2013, parte integrante e inseparável deste edital, independente de 

transcrição. 

 

 

Local: Araruama - RJ, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Araruama e a licitante, solicito de 

Vossa Senhoria Preencher (Letra Legível ou impresso informatizado) o recibo de entrega do 

edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do email 

comli.araruama@gmail.com. A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de 

Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. 

 

mailto:comli.araruama@gmail.com

