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EDITAL       Nº 010/2013 
CONVITE    Nº 002/2013 

 
 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, 
FAZ SABER, que se acha aberta a presente licitação, sob a modalidade CONVITE, tipo 
MENOR PREÇO, por ítem o qual será realizada, processada e julgada com base na Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/06 e demais 
legislações aplicadas, sendo que as propostas deverão ser entregues impreterivelmente 
na Secretaria da Prefeitura Municipal, sito à Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 
11:00 horas, do dia 31 de janeiro de 2013, ocasião em que serão abertos os envelopes, 
conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 
 
 
1 - DO OBJETO:  
1.1 – – Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos 
de som, palco e arquibancadas para o carnaval 2013. 
 
2- RECURSOS FINANCEIROS: 
2.1 - Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
 
02- PODER EXECUTIVO 
020700 – DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
13392000820090000 – Manut. das Festividades e Comemorações 
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
110.000 - GERAL 
 
3- DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO: 
3.1- As propostas das firmas, serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o 
resultado submetido à HOMOLOGAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. 
3.2- Será considerada vencedora a proposta que apontar o menor preço, por item. 
3.3- Se duas ou mais propostas, em absoluto igualdade em condições, ficarem 
empatadas na primeira colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio 
entre as licitantes empatadas. 
 
 
4-DO FORNECIMENTO DE ELEMENTO: 
4.1 - A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, 
fornecerá quaisquer informações, esclarecimentos, inclusive via telefônica, através do 
fone (017) 3576-9200, ramal 206, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 
horas, nos dias úteis. 
 
5- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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5.1 - Os pagamentos serão efetuados após a realização do evento, mediante 
apresentação de nota à Tesouraria da Prefeitura Municipal. 
 
6 – DO PRAZO 
6.1 – O prazo será durante a realização do Carnaval 2013, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 
de Fevereiro do corrente ano. 
 
7 – DA DOCUMENTAÇÃO 
7.1 – Será exigida das empresas participantes Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), Certidão Negativa de Débito Municipal, Estadual e Federal, Certificado do 
FGTS dentro do prazo de validade e Contrato Social, podendo ser original ou cópia 
autenticada. 
 
8 - DOS RECURSOS 
8.1 - Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, 
implicará na sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste 
edital. 
9.2 – 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. 
9.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
Edital.  
        E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital. 
 
 

     Ariranha, 22 de janeiro de 2013. 
 
 
 

                   FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


