
MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

EDITAL Nº 023/2015 

CONVITE Nº 013/2015 

 

  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 01 de Junho de 

2015, ocasião em que serão abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 - Aquisição de materiais permanentes, conforme descrito abaixo: 

Item Qtde Descrição 

1 3 

ARMARIO DE AÇO- 2 portas de ABRIR c/ 4 prateleiras chapa 22,c/ maçaneta, 
confeccionado em chapa de aço n.º 22 (0,75mm de espessura), soldado na 
bandeja. Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e Solda Ponto Superfície 
com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante 
e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de 
alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. 
Medidas 1980mm de altura x 1200mm de largura x 450mm de profundidade. 

2 8 

MESAS RETAS DE TRABALHO  1,00 X 0,70 X 0.90 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 
mm. de espessura na cor platina sem emendas, borda reta sem PVC maciço, e 
laterais com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo. Painel frontal – 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25m. 
de espessura com revestimento em borda reta abs. Medindo 1.20x0.74 alt. Pés 
laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga na base com calhas de aço para passagem de fiação nas laterais, 
com tampa tipo saque, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 
0,74 m. 
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3 18 

POLTRONA GERENTE GIRATÓRIA Assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf./m³ de 50 mm com sistema junção tipo lâmina em chapa de aço de alta 
resistência.Revestida em tecido de alta densidade, com costura em formato gomo 
no sentido detalhado com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm, encosto 
470 x 490 mm, aproximadamente. Base giratória confeccionada em aço revestida 
em banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó preta revestida com capa de 
poliuretano, com 05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano.   

4 2 

MESAS DE REUNIÃO RETANGULAR Medindo: 2500 X 1100 mm, sendo 
tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, 
com 25 mm. de espessura na cor platina, sem emendas, borda arredondada em 
PVC maciço, e laterais com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo. Painel 
frontal – confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, 
com 18 mm. de espessura na cor platina, com revestimento em borda reta abs., 
pés laterais (lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa nº 22, com 
tubo de seção oblonga na base com calhas de aço para passagem de fiação nas 
laterais, com tampa tipo saque, em pintura epoxi-pó na cor platina. 

5 34 

CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM LAMINA assento e encosto 
confeccionados em estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma 
injetada de densidade 54 kgf./m³ de 50 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm., encosto 470 x 490, 
aproximadamente. Com costuras em detalhes, no assento e no encosto. Base fixa 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de ionização por 
camada de tinta epóxi-pó preto. 

6 3 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1400x1400 mm, SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 
mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada em PVC maciço, e laterais 
com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo. Painel frontal – 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 
mm. de espessura, com revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de seção 
oblonga na base com calhas de aço para passagem de fiação nas laterais, com 
tampa tipo saque, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m. 

7 4 

GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de espessura 
revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de BP. Laterais 
confeccionadas em madeira de 18 mm. Revestidas em lamina de BP medindo 
0,40 x 0,44 x 0,27 m., aproximadamente 

8 10 

LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf./m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta densidade, com as seguintes 
medidas: assento 490 x 490 mm., encosto 490 x 430, aproximadamente. Base 
fixa confeccionada em tubo de 30/50 na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 
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9 1 

ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 12 portas, confeccionado em 
chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1010, n.º 22 (0,60 mm de 
espessura), com 12 vãos (portas) sobrepostos (portas 455mm x 275mm), 02 
dobradiças de 75mm em cada porta, sistema de ventilação através de venezianas 
estampada na própria porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo 
gancho, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca 
das portas através do dispositivo pitão para cadeado, pés confeccionados em 
chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem através dos sistemas de 
Solda Mig e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada através de 
pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 
excelente aderência de cobertura. Medidas 1950mm de altura x 950mm de 
largura x 400mm de profundidade. 
 

10 1 

MESAS RETAS DE TRABALHO  1,20 X 0,70 X 0.90 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 
mm. de espessura na cor platina sem emendas, borda reta sem PVC maciço, e 
laterais com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo COR ATENAS painel 
frontal – confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, 
com 25m. de espessura na COR platina com revestimento em borda reta abs. 
Medindo 1.20x0.74 alt. Pés laterais(lado direito/esquerdo), tipo painel 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 
mm. de espessura na cor platina sem emendas, borda retas em PVC maciço, e 
laterais com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo. 

11 12 

ARQUIVO DE AÇO, com 04 gavetas, tipo ofício para pasta suspensa 
confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1010, 
corpo, gavetas, fundo e chapéu em chapa n° 24 (0,60 mm de espessura), dotado 
de carrinho telescópico em chapa n° 16 (1,50 mm de espessura) deslizantes sobre 
esferas de aço de 1 polegada o qual permite a abertura total das gavetas, puxador 
cromado do tipo alça, porta etiqueta estampado no centro na parte superior da 
gaveta. Fechadura tipo Yale, tambor cilíndrico cromado, com chaves em 
duplicata. o qual permitirá o fechamento de todas as gavetas. Superfície com 
tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e 
passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em 
epóxi pó, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta 
temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. 
Medidas 1340mm de altura x 470mm de largura x 700mm de profundidade. 

12 3 

ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTA – Armário alto fechado com 02 
porta, confeccionado em BP de 25 mm., medindo 1580x890x380, revestido na 
cor PLATINA com 03 prateleira internas com regulagem de altura, dobradiças 
cromadas e puxadores na cor PLATINA 
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13 11 

GONDOLA DE AÇO - Com 6 prat. Med. 1980x920x400,coluna chapa 14 e 
prateleira 22 c/ reforço Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó na cor BRANCA, aplicada 
através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) 
assegurando excelente aderência de cobertura. 

14 1 

LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf./m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta densidade, com as seguintes 
medidas: assento 490 x 490 mm., encosto 490 x 430, aproximadamente. Base 
fixa confeccionada em tubo de 30/50 na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS: 

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

dotação orçamentária: 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
0204 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10301000920210000 – Manutenção da Saúde em Família 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERAIL PERMANENTE 
300.002 – SAÚDE – PAB – VARIÁVEL – UNIÃO 
FICHA 144 
 
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. 

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 2015, conforme necessidade e solicitação do setor competente. 
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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 023/2015 

CONVITE Nº 013/2015 

 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

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 – Certificado do FGTS;  
6.2.5 – Certidão Negativa do INSS; 
6.2.6 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
 

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

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. 
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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.  

 

Ariranha, 22 de Maio de 2015 

 

 

                     FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 


