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EDITAL       Nº 028/2013 

CONVITE    Nº 010/2013 

 

  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 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 11 de março de 2013, 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 e consultoria técnica administrativa ao gabinete do 

Prefeito e em assuntos envolvendo as áreas de pessoal, licitações e 

contratos, atos administrativos, projetos de lei, decretos e 

portarias, sindicâncias e processos administrativos. 

1.2 Os serviços de que trata o item anterior, terão a duração 

durante os meses de março à dezembro de 2013. 

1.3 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. 

1.4 Os serviços objeto desta especificação deverão ser prestados 

através de visitas presenciais, via web e telefone. 

1.5 As visitas presenciais deverão ocorrer semanalmente, com duração 

de 06 horas por visita. Estas visitas deverão ser agendadas, entre 

contratante e contratada, com antecedência e poderão ser realizadas na 

sede da contratante ou em outros locais indicados por esta. 

1.6 Quanto ao atendimento via web e ou telefone não há limite para 

atendimento, devendo a Contratada ter pessoal habilitado para prestar 

todo tipo de esclarecimento ao Objeto Contratado diariamente, das 9 as 

11 e das 13:30 às 17:30 hs,na sede da contratada (via e-mail, skype, 

MSN, fone e fax). 

1.7 O atendimento aos serviços solicitados deverá ser feito 

verbalmente, ou se o caso exigir, por escrito, sendo que na segunda 

hipótese, a consulta deverá ser formulada expressamente, neste caso 
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sempre com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e o 

atendimento ao solicitado deverá ser efetuado no mesmo período. 

1.8 As alterações e inclusões de serviços de consultoria e ou 

assessoria que venham a se tornar necessárias, fora dos dias e 

horários pactuados, deverão ser acordados entre as partes mediante 

ressarcimento da Contratante à Contratada. 

 

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  
04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
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; 

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; 
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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. 

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.); 

4.3.2.2 Qualificação Técnica 

I. nível superior, com formação na área pertinente ao objeto 

licitado. 

4.3.2.3 Documentação Complementar 

I  Apresentação de carta credenciamento em conformidade com o 

modelo anexo, outorgado pelo responsável da empresa, ao seu 

representante neste processo licitatório, para acompanhar os trabalhos 

nos atos públicos de abertura dos envelopes contendo documentação e 

proposta, com poderes para representar a empresa, quando não presente 

o titular responsável. 

 

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. 
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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 

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 (7 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 
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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.  

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 
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9.1 Os pagamentos dos valores aprovados da proposta, far-se-ão nos 

termos da proposta julgada vencedora e depois da 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 206, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 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 CARTA CREDENCIAMENTO 

 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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 – 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. 

11.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não 

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

presente Edital. 

 

 

     Ariranha, 28 de fevereiro de 2013. 

 

                    FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

(MODELO DE DECLARAÇÃO REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP 

Comissão Permanente de Licitações 

 

    CONVITE Nº 010/2013 

EDITAL Nº 028/2013 

 

DECLARAÇÃO 

 

(EMPRESA), com sede na cidade de (XXXXXXXXX), Estado de (XXXXX), na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - inscrito no CNPJ/MF 

sob nº XXXXXXXXXXXX e, Inscrição Municipal nº XXXXXXXXXX, através de 

seu representante legal xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, maior,  

xxxxxxxxxxx, portador do RG. xxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob nº 

xxxxxxxxxxxxxx, declara para os devidos fins e direitos que 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. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxx de 2013. 
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ANEXO II 

 

MODELO 

CARTA CREDENCIAMENTO 

 

 

    CONVITE Nº 010/2013 

EDITAL Nº 28/2013 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) 

Sr.(a),_______________________________________________________________

_______________, portador do Documento de Identidade n.º 

___________________, inscrito no CPF sob o nº _________________, para 

participar da licitação acima referenciada, instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Ariranha, na qualidade de seu representante legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para manifestar-se em nome da empresa, 

assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor 

recurso e praticar os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos 

por firme, bom e valioso.  

 

Ariranha, ____ de _______________ de 2013. 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 

Nome Legível e Documento de Identidade: 

________________________________________________________ 
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ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

XXXXXXXXXX, xx de xxxxxx de 2013. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP 

Comissão Permanente de Licitações 

 

    CONVITE Nº 010/2013 

EDITAL Nº 28/2013 

 

 

Segue abaixo, nossa proposta de preços para: 

 

- Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica 

administrativa ao gabinete do Prefeito e em assuntos envolvendo as 

áreas de pessoal, licitações e contratos, atos administrativos, 

projetos de lei, decretos e portarias, sindicâncias e processos 

administrativos, pelo período de até o final do ano de 2013. 

 

Valor dos Serviços: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), a serem pagos da 

seguinte forma:. 

Forma de prestação dos serviços: De acordo com as disposições do 

edital. 

Validade da Proposta: 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


