
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 
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EDITAL Nº 015/2014 

CONVITE Nº 008/2014 

 

  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 ITEM 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 no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal, situado à Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 10:00 horas, do dia 20 

de fevereiro de 2014, ocasião em que serão abertos os envelopes, conforme solicitado no item 

1 - DO OBJETO. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 - Aquisição de materiais escolares para o ensino infantil e fundamental da rede municipal de 

educação do Município de Ariranha com uso no ano letivo de 2014. 

1.2 - As quantidades estimadas e discriminação do produto deste Edital constam no modelo de 

Proposta de Preços, Anexo I, o qual é parte integrante deste Edital. 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS: 

2.1 – Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

02 – PODER EXECUTIVO 
 
020601 – MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
12 361 0006 2050 0000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
220.000 – ENSINO FUND. RECURSOS ESPECIFICOS 
020601 – MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
12 365 0006 2030 0000 – Manutenção do Ensino Infantil 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
210.000 – ENSINO INFANTIL RECURSOS ESPECIFICOS 
 
3 - DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO: 

3.1 - As propostas das licitantes 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. 
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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 9208, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis. 

 

5 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 – Os objetos da presente licitação serão fornecidos a partir da assinatura do contrato até 31 

(trinta e um) de dezembro de 2014, conforme necessidade e solicitação do setor competente. 

5.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme apresentação de Nota Fiscal, com pagamento em 

até 30 dias. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO  

6.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser entregues, 

em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo, em sua parte externa, as seguintes 

informações: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

EDITAL Nº 015/2014 

CONVITE Nº 008/2014 

 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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6.2 – O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação será exigida das empresas 

participantes: 

6.2.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
6.2.2 – Certidão Negativa de Débito Federal;  
6.2.3 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 
6.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Municipal; 
6.2.5 – Certificado do FGTS;  
6.2.6 – Certidão Negativa do INSS; 
6.2.7 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
 

6.3 – Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 

6.4 – O Envelope Nº 02 deverá conter a proposta de preços conforme o Anexo I. 

 

7 - DOS RECURSOS 

7.1 - Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993. 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará na 

sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 

8.2 – 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. 

8.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.  

8.4 – Integram o presente Edital: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS      

 E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital. 

 

Ariranha, 13 de fevereiro de 2014. 

 

                     FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
EDITAL Nº 015/2014 

CONVITE Nº 008/2014 

 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
INSCR. ESTADUAL:  
INSCR. MUNICIPAL:  
ENDEREÇO:  
FONE:  
 
Objeto: Aquisição de materiais escolares para o ensino infantil e fundamental da rede municipal 

de educação do Município de Ariranha com uso no ano letivo de 2014. 

ITEM PRODUTO MARCA QTDE VL UNIT R$ VL TOTAL R$ 
1 Agenda do Aluno   1300     

2 Apagador de lousa em madeira s/dep.   40     

3 Apontador c/dep.- transp. color grande   700     

4 Bambolê infantil com 65 cm de diâmetro   100     

5 Bobina krafit 60 cm x 180 metros   10     
6 Caderno brochura - capa mole - 80 fls.   230     
7 Caderno brochurão - capa mole - 80 fls.   1.000     

8 
Caderno caligrafia brochura - 48fls – pct com 20 
unid. 

  1.000 
    

9 
Caderno desenho cartog. grande espiral s/seda-
48fls 

  2.000 
    

10 Caderno univ. 10x1 matéria - capa dura   700     
11 Caixa de percevejo c/25 cxs. de 100 unidades   20     

12 Cortador de eva formato desenhos variados   5     

13 
cx adesivo de contato universal para colagem de 
materiais porosos e flexíveis 1,2 kg (16x75g)  

  2 
    

14 cx caneta esfer. corpo transp. cristal-azul c/50   13     

15 cx caneta esfer. corpo transp. cristal-preta c/50   13     
16 cx caneta esfer. corpo transp. cristal-verm c/50   13     
17 cx cola c/gliter c/6 unid. de 23 grs.    50     

18 cx cola colorida c/23 grs. - c/6unid.   80     

19 cx cola isopor c/12 unidades   13     

20 cx de borracha branca c/40 unid.   100     

21 cx de cola para eva c/25 grs. c/12 unid.   10     
22 cx etiqueta escolar infantil c/400un.   3     
23 cx giz branco c/40 cxs de 64 palitos   12     

24 cx giz colorido c/40 cxs de 64 palitos   4     
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25 cx lápis de cor c/12 lápis longos    1.350     

26 cx lápis preto nº 2 c/144 unidades - redondo   30     
27 cx massa para modelar c/12 cores -base amido   600     

28 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
amar. 

  8 
    

29 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros az 
cl. 

  8 
    

30 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
branc 

  8 
    

31 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
laran 

  8 
    

32 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
marr 

  8 
    

33 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
pink 

  8 
    

34 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
preto 

  8 
    

35 cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros rosa   8     

36 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
roxo 

  8 
    

37 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
verde 

  8 
    

38 
cx papel crepom c/40 unid. - 48cmx2metros 
verm. 

  8 
    

39 
cx papel crepom c/40 unid. -48cmx2metros az 
roy 

  8 
    

40 cx pintura de rosto cremosa c/6cores   10     

41 cx. de papel sulfite a4 - 75 grs. - c/5000 folhas   30     

42 cx. de tinta guache c/12 cores de 15 ml.   350     

43 cx. gizão de cera grosso longo c/12 cores    820     

44 cx. pincel atômico ponta média c/12-pt/vm/az    5     
45 cx. placa de isopor 20 mm.c/12un. - 100x50 cm.   15     
46 Diário de classe – fechamento bimestral   180     

47 DVD com capa acrílica - unit.   60     

48 Extrator de grampo   12     

49 
Fichário em base metálica grafite com tampa 
fumê 14x21 

  2 
    

50 Fichas remissivas   800     

51 kg. de refil de cola quente grossa 11,2 x 30   15     

52 Kit bombinha e agulha para encher bola   5     

53 
Livro ponto do professor c/ folha de rosto 
branca 

  19 
    

54 Mini dicionário c/as novas regras ortografia   6     

55 
Pct. capa p/encadernar espiral a4 - preta e 
transp. c/50 

  10 
    

56 
pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-
amarelo 

  12 
    

57 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-azul   12     

58 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-branco   12     
59 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-laranja   12     
60 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-   12     
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marrom 

61 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-pink   12     
62 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-preto   12     
63 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-rosa   12     
64 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-roxo   12     

65 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-verde   12     

66 pct. color set 120 grs.-48x66cm.-c/20un.-verm.    12     

67 pct. de algodão c/50 grs.   14     
68 pct. de cartolina c/100 fls.-150 grs. - amarela   2     

69 pct. de cartolina c/100 fls.-150 grs. - azul   2     

70 pct. de cartolina c/100 fls.-150 grs. - branca   16     

71 pct. de cartolina c/100 fls.-150 grs. - rosa   2     

72 pct. de cartolina c/100 fls.-150 grs. - verde   2     
73 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - amarelo   50     
74 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - azul   50     

75 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - branco   50     

76 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - cor de pele   50     

77 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - laranja   50     

78 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - lilás   50     
79 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - marrom   50     
80 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - pink   50     

81 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - preto   50     

82 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - roxo   50     

83 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - verde   50     
84 pct. de eva 60x40 cm - c/10 placas - vermelho   50     
85 pct. de lã com 50 grs. - diversas cores c/10 unid.   7     

86 pct. mola espiral p/encad. - 12 mm.c/100 - preta   4     

87 pct. mola espiral p/encad. - 17 mm.c/100 - preta   4     

88 pct. mola espiral p/encad. - 7 mm.c/100 - preta   4     
89 pct. palito de sorvete  c/100 unid.   56     

90 
pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - 
amarelo 

  12 
    

91 
pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - az. 
claro 

  12 
    

92 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - branco   12     

93 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - laranja   12     

94 
pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - 
marrom 

  12 
    

95 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - pink   12     
96 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - preto   12     
97 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - verde   12     

98 pct. papel cartão 48x66cm-210grs.-c/20 - verm.   12     

99 pct. papel dobradura plus 48x60cm.-c/100-amar.   10     

100 pct. papel dobradura plus 48x60cm.-c/100-azul   10     

101 pct. papel dobradura plus 48x60cm.-c/100-verde   10     
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102 pct. papel dobradura plus 48x60cm.-c/100-verm.   10     

103 pct. papel impermeável 48x60cm.-c/40un.-amar.   5     
104 pct. papel impermeável 48x60cm.-c/40un.-azul   5     

105 
pct. papel impermeável 48x60cm.-c/40un.-
branco 

  5 
    

106 pct. papel impermeável 48x60cm.-c/40un.-verde   5     
107 pct. papel impermeável 48x60cm.-c/40un.-verm.   5     
108 pct. papel microondul. 50x80cm.-c/10-cores div.   5     

109 
pct. papel microondul. 50x80cm.-c/10-
estampado 

  5 
    

110 Pincel chato nº 815 – tamanho 14   30     

111 Pincel redondo nº 266 - tamanho 12   100     

112 Pistola de cola quente profissional 60 w.- bivolt   8     

113 Pote de gliter c/500 grs. - cores diversas   8     

114 Pote de lantejoulas  c/500 grs. - cores diversas   8     
115 Prendedor de roupas em madeira c/12un.   48     
116 Régua do professor mt. em madeira   20     

117 Régua transparente de 30 cm   300     

118 Rolo de barbante 4/8 fios 184mt.   15     

119 Rolo de papel contact transp. 45x25 metros   15     

120 Rolo para lástex poliéster cinza de 9 cm.   90     
121 Tesoura de picotar    10     
122 Tesoura escolar s/ponta - 11 cm.   1000     

123 
Tinta nanquim cx com 12 unds. de 20ml - na cor 
preta 

  20 
    

124 Tubo de cola branca 40 grs. - lavável   500     

 
a) Prazo de validade: no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para 

apresentação de proposta; 
b) Para cada item a empresa deverá apresentar a marca do produto, sob pena de 

desclassificação; 
c) A empresa deverá, sob pena de desclassificação, apresentar oferta para todos os itens; 
d) Local da Entrega: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues mediante 

requisição do órgão competente, na Secretaria da Educação do Município de Ariranha ou 
onde esta indicar na requisição. 

 
 
Ariranha, ___de______de 2014. 
 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada 

pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.


