
MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

Rua Dr. Oliveira Neves, 476. Tel. (17) 3576 9200. CEP: 15.960-000 E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

EDITAL Nº 004/2016 
CONVITE Nº 001/2016 

  
O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, faz saber, que se acha aberta a presente licitação, sob a 
modalidade Convite, tipo Menor Preço, julgada por item, que será realizada, processada e julgada com base 
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e demais legislações aplicadas. 
 
As propostas deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Dr. Oliveira 
Neves, nº 476, até às 09:00 horas, do dia 17 de fevereiro de 2016, ocasião em que serão abertos os envelopes, 
conforme especificado no item 1 - DO OBJETO. 
 
Somente poderão participar desta licitação empresas enquadradas como Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte, que tenham previstas no seu objetivo social atividade pertinente com o objeto da licitação, 
que atendam a todas exigências editalícias e estejam em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Não poderão participar desta licitação empresas que não sejam consideradas microempresas ou empresas de 
pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
1.  DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestar o serviço continuado de locação e instalação de uma copiadora 
laser monocromática, modelo profissional, julgado pelo valor de cada página impressa, no âmbito da Diretoria 
de Educação do Município de Ariranha/SP conforme especificações do edital e seus anexos. 
1.2. Obrigações do Município 

1.2.1. Disponibilizar espaço físico para instalação da copiadora. 
1.2.2. Fornecer papel para a reprografia e para as impressões. 
1.2.3. Fornecer funcionários para operação dos equipamentos.  

1.3. Obrigações da Empresa 
1.3.1. Instalar o equipamento objeto desta contratação, obedecendo aos locais, especificações 

técnicas e prazos de instalação. 
1.3.2. Fornecer os toners/tintas necessários para operação do equipamento. 
1.3.3. Capacitar o usuário a operar o equipamento instalado. 
1.3.4. A capacitação sobre como utilizar o equipamento é de responsabilidade da CONTRATADA, 

portanto, isenta o Município nos casos de defeitos causados por mau uso não intencional. 
1.3.5. Manter a copiadora em funcionamento durante o horário de expediente da Diretoria de 

Educação, bem como em dias e horários excepcionais mediante aviso prévio de 48 horas. 
1.3.6. Efetuar as manutenções corretivas e preventivas, com substituição de todas as partes e peças 

ou de equipamentos que porventura apresentem defeito. 
1.3.7. Atender os chamados técnicos e reparos nos prazos estabelecidos. 
1.3.8. Fornecer, quando solicitado, um relatório de cópias realizadas juntamente com comprovante 

de impressão. 
1.3.9. Manter os equipamentos atualizados e em funcionamento pleno, devidamente supridos. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
2.1. O equipamento deverá ser instalado na Diretoria de Educação, localizada na rua 10 de Abril, nº 198, 
Centro, Ariranha/SP. 
2.2. Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis após solicitação do Município prorrogável por igual período 
desde que aprovado pelo Município. 
2.3. Prazo para troca: 5 (cinco) dias úteis para caso o item fornecido apresente defeitos ou não atenda às 
especificações deste edital. 
 
3. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES 
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3.1. O contrato da presente licitação vigerá de sua assinatura até 31/12/2016. 
3.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após apresentação da Nota Fiscal na tesouraria da 
Prefeitura Municipal. 
3.3. O valor do objeto poderá sofrer atualização anual com base no IPCA, momento em que poderá ser 
verificada a vantajosidade da continuidade da contratação. 
3.4. A atualização em questão não será aplicada, ou haverá redução de preços, se observada a não 
vantajosidade da contratação, concordando a contratada. De outra forma, a administração poderá rescindir 
unilateralmente o contrato. 
3.5. A vantajosidade de que trata o item anterior será aferida com base na cotação de preços do mercado 
e será realizada pelo setor competente nos momentos em que este julgar necessário. 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1. Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária com a seguinte classificação contábil: 

Ficha 232 de 2016  

Entidade 01 Prefeitura Municipal de Ariranha 

Local/Unidade 02 06 Divisão de Educação 

Class. Funcional programática 12 361 0006 2050 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 220.000 Ensino Fundamental – Recursos Específicos 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
5.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser entregues, em 
envelopes distintos, indevassados e colados, contendo, em sua parte externa, as seguintes informações: 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
EDITAL Nº 004/2016 
CONVITE Nº 001/2016 
 
ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 
ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 
5.2. O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação será exigida das empresas participantes: 

5.2.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
5.2.2. Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais. 
5.2.3. Certificado de Regularidade do FGTS. 
5.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
5.2.5. Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
 

5.3. Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 
 
6.1. As propostas das licitantes serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o resultado submetido 
à homologação do Sr. Prefeito Municipal. 
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6.2. Será considerada vencedora a proposta que apontar o menor preço e atender as especificações 
exigidas. 
6.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas na primeira 
colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio entre as licitantes empatadas. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, fornecerá quaisquer 
informações e esclarecimentos através do fone (017) 3576-9200, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 
17:00 horas, nos dias úteis. 
7.2. Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
7.3. A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará na sujeição 
da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 
7.4. É vedado à empresa contratada ceder ou transferir o contrato sem estar expressamente autorizado 
por escrito pela prefeitura. 
7.5. A Prefeitura do município de Ariranha reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
no todo ou em parte sem que com isso caiba aos concorrentes o direito a qualquer indenização ou reclamação 
de qualquer natureza. 
7.6. Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
7.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São Paulo. 
7.8. Integram o presente Edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS  
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 
Ariranha, 05 de fevereiro de 2016 

 
FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS 
 

EDITAL Nº 004/2016 
CONVITE Nº 001/2016 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ: 

ENDEREÇO: CIDADE: 

FONE: E-MAIL: 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestar o serviço continuado de locação e instalação de uma copiadora 
laser monocromática, modelo profissional, julgado pelo valor de cada página impressa, no âmbito da 
Diretoria de Educação do Município de Ariranha/SP conforme especificações do edital e seus anexos. 
 

Item Descrição/Especificação 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor 
unitário 

da página 

Valor 
Total 

01 
Serviço continuado de locação e instalação de uma 
copiadora laser monocromática, modelo profissional 

300.000  
páginas 

  

 
Valor Total da proposta R$________________________________. 
 
Validade de 60 dias. 
 
À Prefeitura do Município de Ariranha, proponho fornecer os artigos constantes do Convite, pelos preços acima 
expostos e declaro: 

1. Que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 
despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

2. Que estamos em pleno acordo com as normas do edital, bem como cientes quanto aos termos da Lei 
8.666, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações. 

3. Que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
4. Que estamos aptos a participar deste certame com todos os quesitos necessários à sua habilitação. 
5. Que encontramo-nos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 
 

_________ de____________________de 2016 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________ 
 
RG: ________________________________________ 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
Contrato Nº      /2016 

Processo Licitatório Nº 004/2016 
 
Ao (s) (            ) dia (s) do mês de      de 2016 na sede da Prefeitura Municipal, de um lado o MUNICÍPIO DE 
ARIRANHA, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Fausto Junior Stopa, portador do R.G nº 25.127.998-
4, CPF nº 121.609.058-01, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Dr. Pio Nogueira, nº. 40, Chácara Sete 
Élos, neste Município de Ariranha, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro a empresa 
..............................................................., com sede na Rua ..........................................................................., nº. 
............, Bairro................................., na cidade de .........................................../.........................., CNPJ nº. 
...................................., INSCRIÇÃO ESTADUAL nº. ..............................................., representada pelo (a) Sr.(a) 
........................................................, brasileiro (a), residente e domiciliado (a) à Rua 
............................................................., nº. ........................, na cidade de 
..................................../................................, doravante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da 
autorização contida no despacho exarado no processo nº     /2016, e conforme Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações e demais normas complementares, e disposições deste instrumento, tem entre si justo e contratado 
com as cláusulas que seguem: 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestar o serviço continuado de locação e instalação de uma copiadora 
laser monocromática, modelo profissional, julgado pelo valor de cada página impressa, no âmbito da 
Diretoria de Educação do Município de Ariranha/SP conforme especificações do edital e seus anexos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
2.1. A execução do objeto deste contrato deverá ocorrer segundo especificações do edital e seus anexos. 
2.2. O equipamento deverá ser instalado na Diretoria de Educação localizada na rua 10 de Abril, nº 198, 
Centro, Ariranha/SP. 
2.3. Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis após solicitação do Município prorrogável por igual período desde 
que aprovado pelo Município. 
2.4. Prazo para troca: 5 (cinco) dias úteis para caso o item fornecido apresente defeitos ou não atenda às 
especificações deste edital. 
 
3. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
3.1. O contrato da presente licitação vigerá de sua assinatura até 31/12/2016. 
3.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após apresentação da Nota Fiscal na tesouraria da 
Prefeitura Municipal. 
3.3. O valor do objeto poderá sofrer atualização anual com base no IPCA, momento em que poderá ser 
verificada a vantajosidade da continuidade da contratação. 
3.4. A atualização em questão não será aplicada, ou haverá redução de preços, se observada a não 
vantajosidade da contratação, concordando a contratada. De outra forma, a administração poderá rescindir 
unilateralmente o contrato. 
3.5. A vantajosidade de que trata o item anterior será aferida com base na cotação de preços do mercado 
e será realizada pelo setor competente nos momentos em que este julgar necessário. 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1. Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária com a seguinte classificação contábil: 

Ficha 232 de 2016  

Entidade 01 Prefeitura Municipal de Ariranha 
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Local/Unidade 02 06 Divisão de Educação 

Class. Funcional programática 12 361 0006 2050 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 220.000 Ensino Fundamental – Recursos Específicos 

 
5. DO VALOR DO CONTRATO 
 
5.1. Os valores dos itens são os apresentados abaixo: 
 

Item Descrição/Especificação 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor 
unitário 

da página 

Valor 
Total 

01 
Serviço continuado de locação e instalação de uma 
copiadora laser monocromática, modelo profissional 

300.000  
páginas 

  

 
5.2. O valor total deste Contrato é de R$ ....................................... (...........................................). 
5.3. O preço contratado compreende todos os custos necessários à execução do objeto contratual, inclusive 
os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras 
despesas e encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja 
devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado. 
5.4. O preço contratado não sofrerá reajuste, atualização e/ou compensação financeira, a menos que 
sobrevenham normas federais e/ou municipais que o determinem. 
 
6. DAS PENALIDADES 
 
6.1. Pelo descumprimento da obrigação decorrente deste Contrato a CONTRATADA, sujeitar-se-á as 
penalidades abaixo especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 
a) comprovação, pela CONTRATADA, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do 
cumprimento contratual; e/ou. 
b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 
Administração. 

6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato por atraso ou inexecução parcial ou total 
da obrigação. 
6.1.2. Caso se constate problemas técnicos ou estruturais relacionados ao objeto entregue e/ou 
instalado, ou relativos à execução da instalação, a CONTRATADA deverá substituí-lo, no prazo 
determinado pela Administração. Não ocorrendo a correção do problema dentro do prazo, será aplicada 
multa de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor da nota de empenho até a data do efetivo 
cumprimento da obrigação. 
6.1.3. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei federal 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 

6.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
7. DO CONTRATO E DA RESCISÃO 
 
7.1. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores, das condições do edital e da proposta apresentada pela CONTRATADA constante do processo 
administrativo citado no preambulo deste contrato. 
7.2. A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial resultantes da prestação dos serviços 
contratados. 
7.3. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado à CONTRATANTE ou a 
terceiros, durante a prestação dos serviços, podendo o valor referente ao prejuízo apurado ser descontado do 
pagamento de que for credora. 
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7.4. O Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.5. A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em 
parte, a terceiros, sob pena de rescisão, salvo mediante expressa anuência da CONTRATANTE. 
7.6. Dar-se-á a rescisão do Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 
8.666/93. 
7.7. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, previstos na Lei Federal nº 
8.666/93, no caso de rescisão contratual por parte da Administração.    
 
8. DO FORO 
 
8.1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Adélia para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do 
presente ajuste. 
8.2. E por estarem justas e acertadas, foi lavrado este instrumento que lido e achado conforme pelas partes, 
vai assinado, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
                              

   Ariranha,                     de                     de 2016 
 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA    
FAUSTO JUNIOR STOPA 
 
CONTRATADA   
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________           _________________________________ 
RG       RG 


