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EDITAL       Nº 021/2014 

CONVITE     Nº 011/2014 

 

  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 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 10:00 horas, do dia 28 de Março de 2014, 

ocasião em que serão abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1ª - OBJETO  

1.1 A presente licitação destina-se à contratação de serviços de assessoria jurídica na área do direito público 

e administrativo municipal, compreendendo as seguintes atividades: 

1.1.1 Elaboração de pareceres sobre questões de direito público e administrativo de 

interesse da administração pública municipal, de matérias relevantes, cuja resposta será 

fornecida em até 48 horas; 

1.1.2 Assessoria ao Departamento Jurídico Municipal para elaboração de peças 

processuais, defesas e recursos em matérias de maior relevância, conforme solicitação; 

1.1.3 Atendimento via web e/ou telefone para esclarecimentos que se fizerem 

necessários de assuntos de interesse da Administração nos dias úteis; 

1.1.4 Atendimento via telefone em sistema de plantão e sobreaviso em finais de 

semana e feriados; 

1.1.5 Assessoria na elaboração de projetos de leis, exceto codificações; 

1.1.6 Assessoria na elaboração de atos administrativos; 

1.1.7 Assessoria à comissão de sindicância e de processo disciplinar; 

1.1.8 Assessoria na elaboração de minutas de editais de licitações, resposta de 

impugnações, respostas de recursos e contratos administrativos; 

1.1.9 Assessoria, elaboração de defesas, recursos e acompanhamento de processos 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

1.1.10 Assessoria e acompanhamento em audiências públicas e; 

1.1.11 Visitas técnicas de orientação uma vez por semana com duração de 06 horas na 

sede da contratante. 

1.2 A contratante indicará os servidores autorizados a solicitar os serviços. 
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1.3 Os pareceres deverão ser encaminhados preferencialmente via email em formato “pdf” ou da forma 

que for solicitado pelo servidor responsável. 

1.4 Será disponibilizado local e mobiliário adequado quando os serviços foram executados na sede da 

contratante. 

1.5 As despesas de viagem e alimentação até a sede da contratante ocorreram por conta da prestadora de 

serviços. 

1.6 Os serviços de que trata o item anterior, terão duração de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 

contrato. 

1.7 Nos termos do artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o contrato celebrado com a licitante 

vencedora desta licitação, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) 

meses. 

 

2ª - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1 As despesas decorrentes desta licitação, correrão à conta da dotação orçamentária do orçamento corrente:  

 
02- PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
04 122 0002 2003 0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
110.000 – GERAL  
 

3ª - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta licitação, além dos convidados, os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não na correspondente especialidade deste edital, que manifestem seu interesse, com 

antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas, da data de apresentação das propostas. 

 

4ª - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS.  

4.1 Para efeito de habilitação no presente certame, os convidados e demais interessados, deverão apresentar 

em envelopes separados, opacos e fechados, com indicação em sua face frontal, o seu conteúdo, com as 

expressões “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente. 

4.2 O envelope “habilitação” deverá conter os seguintes documentos:  

4.3.1 Pessoas Jurídicas: 

4.3.1.1 Habilitação Jurídica 

I ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, junto aos órgãos 

competentes; 
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4.3.1.2 Regularidade Fiscal 

I prova de inscrição no C.N.P.J; 

II prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

III  prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

IV  prova de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

V  prova de regularidade com o FGTS. 

VI prova de regularidade com o INSS. 

4.3.1.3 Regularidade Perante o Ministério do Trabalho. 

I  declaração de que a empresa não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, conforme dispõe a lei federal nº 9.854/99, e inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

4.3.2 Pessoas Físicas: 

4.3.2.1 Regularidade Fiscal 

I  prova de inscrição no C.P.F.; 

II Inscrição no PIS/PASEP; 

III CNDT – Certidão negativa de débito trabalhista 

 

4.4 Todos os documentos pertinentes à habilitação, deverão ser apresentados no original ou fotocópia 

autenticada por cartório competente, e estar em plena validade na data fixada para abertura dos envelopes e, 

na hipótese de não constar dos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os 

documentos emitidos no prazo dos 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes.  

4.5 Os documentos emitidos via internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, 

ficando a critério da Comissão Permanente de Licitações a comprovação da veracidade dos mesmos e, desde 

que estejam dentro do prazo de validade, de que trata o item anterior. 

4.6 Na hipótese de ser apresentado em original, a Comissão deverá extrair cópia a qual ficará retida nos autos 

do processo de licitação, e certificar no seu verso que confere com o original. 

 

5ª - PROPOSTAS 

5.1 O envelope “Proposta”, deverá conter a proposta, a ser formulada em papel timbrado da empresa ou da 

pessoa proponente ou identificado sob qualquer forma de impressão, constando o número desta licitação, a 
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razão social da empresa e seu endereço completo, digitada ou impressa em uma única via, de um só lado do 

papel, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, assinada pelo proponente em suja última folha e 

rubricada nas demais, devendo conter, obrigatoriamente, dados suficientemente claros e precisos, que 

atendam as exigências desta licitação. 

5.2 Deverão constar da proposta:  

I  O valor global da proposta (12 meses); 

II  Condições de pagamento;  

III Validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias; 

IV  Outras informações de interesse da proponente.  

 

5.3 No valor da proposta deverão estar contempladas todas as despesas e custos, como tributos, taxas e 

contribuições nela incidentes, viagens, hospedagens, diárias e outras de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente relacionadas com a execução dos serviços objeto desta licitação. 

5.4 Todos os tributos, taxas, contribuições, encargos previdenciários, trabalhistas, emolumentos e outros, 

devidos em decorrência do objeto desta licitação, serão de exclusiva competência da licitante contratada, que 

os recolherá nas épocas devidas. 

5.5 Na elaboração de suas propostas, os participantes deverão levar em consideração a legislação aplicável e 

todas as condições estabelecidas nesta licitação. 

 

6ª - JULGAMENTO 

6.1 No julgamento das propostas, a Administração poderá optar pela proposta que melhor atenda seus 

interesses, ou mesmo revogar a presente licitação, sem que disto caiba aos interessados, direito a qualquer 

reclamação ou pedido de indenização, desde que presente o interesse público devidamente demonstrado e 

fundamentado.     

 

7ª - PROCEDIMENTO 

7.1 Os invólucros contendo a documentação e as propostas, serão abertos em sessão pública, pela Comissão 

Permanente de Licitações, na presença dos licitantes presentes, no dia e hora constantes no preâmbulo desta 

licitação. 

7.2 Os envelopes contendo propostas, somente serão abertos se forem julgados em ordem os documentos 

apresentados no envelope documentação e após a habilitação dos licitantes. 

7.3 Os invólucros contendo as propostas dos participantes não habilitados serão devolvidos ainda lacrados.  
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7.4 A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar esclarecimentos a qualquer dos participantes e 

também promover diligências, para elucidar fatos cuja comprovação seja necessária para definir a habilitação 

ou classificação, desde que não resulte na inclusão de documento ou informação que deveria ter sido incluído 

na proposta.  

 

8ª - DOS RECURSOS 

8.1 Das decisões relativas à presente licitação, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar das 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos termos do que dispõe o artigo 109, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93, 

protocolado junto ao Setor de Protocolo e Serviços Gerais, desta Prefeitura, no horário bancário.  

8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal, através do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo tempo, 

fazê-lo subir ao Prefeito Municipal, devidamente informado.  

8.3 Havendo desistência expressa de interposição de recursos relacionados à fase de habilitação, tal fato 

constará em ata, sendo procedida na mesma reunião pública, a abertura dos envelopes contendo as propostas 

das empresas habilitadas.  

 

9ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão mensais, conforme valores da proposta vencedora e serão realizados em até 30 

(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal de prestação dos serviços no caso de pessoas jurídicas, ou RPA 

no caso de pessoas físicas, o qual será preenchido pelo Departamento competente da Contratante. 

 

10ª - FORNECIMENTO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

10.1 Cópias com o inteiro teor deste Convite, bem como quaisquer informações ou esclarecimentos a ela 

relativos, serão disponibilizados aos interessados no Setor de Compras desta Prefeitura, no horário de 

expediente, no edifício do Paço Municipal, e 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. 

 

10.2. Integram o presente edital: 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará na sujeição da 

mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 

11.2 – O 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. 

11.3 – 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, 20 de Março de 2014. 

 

                    FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 


