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EDITAL Nº 029/2013 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/03/2013 

HORÁRIO: 08:30 horas 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes (até 08:00 horas)  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Ariranha – SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor FAUSTO 

JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que se encontra 

aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei nº. 10.520, de 

17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 2013, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas 

alterações, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS ORGANIZACIONAIS, 

PROJETADOS SOB MEDIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DO 

ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP. 

 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço Dr. Oliveira Neves, nº 476  – Centro – Ariranha – SP, na sessão pública de 

processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da Prefeitura 

Municipal de Ariranha, localizada na Dr. Oliveira Neves, nº 476, Centro – Ariranha – 

SP, iniciando-se no dia 18/03/2013, às 08h:00 min e será conduzida pelo Pregoeiro 

REGINALDO ROBERTO ARANHA, com o auxilio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 

Nº. 12/2013, de 09 de janeiro de 2013. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1 – A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

MÓDULOS ORGANIZACIONAIS, PROJETADOS SOB MEDIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE 

ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP. 

2 – As quantidades estimadas e discriminação do produto deste Edital, constam no 

modelo de Proposta de Preços, Modelo Anexo I, o qual faz parte integrante deste 

Edital. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 
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1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 

2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.  

 

III – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 – O credenciamento terá duração de 30 minutos, com início às 08h:00mim. 

2 – Para o credenciamento (Modelo ANEXO II), deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com 

firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interpolação e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

5 – A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

6 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados neste Edital, 

deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste 

Edital. 

a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não apresentar declaração de que se 

enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa”, não terá os privilégios 

estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 

b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 

dois (2) dias úteis, a contar da data, caso for declarada como vencedora do certame. 
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A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à 

contratação. 

c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da 

apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no momento da fase de 

habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos 

documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, será automaticamente inabilitada. 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

1 - A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

constituirá o Anexo II, e deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº.s  1 e 2.  

2 – A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassados, contendo em sua parte 

extrema, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013 

DATA DE ABERTURA: 18/03/2013 

HORÁRIO: 08:30 HORAS 

 

Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013 

DATA DE ABERTURA: 18/03/2013 

HORÁRIO: 08:30 HORAS 

 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 

portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração. 

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – A proposta de preço, conforme modelo de Proposta de Preços – Anexo I, que deverá 

conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da Proponente; 
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b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

c) Descrição dos materiais esportivos, devendo apresentar preço unitário global e 

preço total global para cada lote licitado. 

d) O preço unitário e total estimado por item e global, devera ser cotado em moeda 

corrente nacional, em algarismo, com até dois numerais após a vírgula, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, tais como: despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes da execução do objeto do CONTRATO; 

f) O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, diretamente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

g) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 

h) A empresa deverá, sob pena de desclassificação, apresentar oferta para todos os 

itens constantes do lote. 

 

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, separados em capas/folhas descriminando cada subitem, para melhor 

identificação e análise, os quais dizem respeito a: 

 

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se 

tratando de pessoa natural); 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 

à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS), 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à Secretaria da Receita e à 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou Positiva 

com efeitos Negativos) 

Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação por parte 

da Comissão no momento da abertura dos envelopes. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme o ANEXO IV; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, assegurado a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, conforme o ANEXO V. 

 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 – No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

do PREGÃO PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos interesses em participar 

do certame, com duração de 30 (trinta) minutos. 

2 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 

ANEXO III, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação. 

3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, ou 

preços inexeqüíveis.  

4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço por cada lote e as demais com preços até 10% 

superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 



                    PREFEITURA MUNICIPAL 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 

 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 

os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances. 

6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 

à proposta de menor preço. 

7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último preço ofertado. 

9 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como 

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas 

de pequeno porte que atenderem este Edital.  

10 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco 

por cento) à proposta de menor valor. 

11 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada  vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte, que 

se enquadrarem na hipótese do item VII..10 deste Edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

12 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do 

item VII.11 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

13- O disposto nos itens VII.10 a 12, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que 

a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 
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15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

15.1 – O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade 

com os preços praticados no mercado, coerentes com os objetos ora licitados, 

acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas, 

serviços de instalação dos objetos, inclusive. 

15.2 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 

preços dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 

16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

17 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do PREGÃO 

PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

18 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

19 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

20 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

21 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

 

VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 

do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 
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3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo devidamente informado à autoridade competente. 

4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento.  

5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6 – A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

 

IX – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

 

1 – Os objetos da presente licitação deverão ser instalados nos locais indicados no 

termo de referencia.  

2 – Os materiais serão instalados nos locais no prazo de 40 (quarenta) dias a partir 

da assinatura do CONTRATO. 

 

 X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no orçamento de 

2013 e correrão por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

02 -  PREFEITURA MUNICIPAL 
0201 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 
04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
0204 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10301000920130000 – Manutenção das Ações de Saúde 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
310.000 – SAÚDE - GERAL 
 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º. Da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada garantida o 

exercício da prévia e ampla defesa. 

3 – O atraso injustificado na entrega dos bens licitados importará na multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

2 – A publicidade dos atos pertinentes a licitação e passíveis de divulgação, será 

efetuada mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Ariranha, 

podendo ser por meios eletrônicos e jornal de grande circulação. 

3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão 

à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. 

Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha – SP, durante 05 (cinco) dias úteis, após a 

comunicação do Pregoeiro. Decorrido esse prazo a Administração se reserva o direito 

de fragmentá-los. 

4 – Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 

impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, no respectivo prazo de 2 dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do Decreto Municipal 

nº. 2.915 de 08 de janeiro de 2013. 

5 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 

legal. 

6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

7 – Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo Pregoeiro. 

8 – Integram o presente Edital: 

 

ANEXO I -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO                      

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV –  DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO V –  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ANEXOVI – MINUTA DO CONTRATO 

 

9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado 

de São Paulo. 

 

Ariranha, 28 de fevereiro de 2013. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 

017/2013 

 

 

RAZÃO SOCIAL:______________________________________________________ 

CNPJ:______________Inscr. Estadual:____________Inscr. Municipal:__________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 

FONE:_________________________________ 

 

Objeto 

 

O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento e instalação de módulos organizacionais, projetados sob medida para 

atender às necessidades de armazenamento e proteção do acervo documental da 

Prefeitura Municipal de Ariranha SP. 

 

Justificativa 

 

Armazenar e preservar adequadamente o acervo existente. 

 

 

Quadro Quantitativo:  

LOTE 01 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 850 x 4220mm (HxLxP) 

48 Base para pasta pendular 

06 Gavetas de 100mm 

 4,82 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

LOTE 02 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 3180mm (HxLxP) 
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 18 Prateleiras de 415mm 

 01 Jogo de portas de 3000 de correr 

LOTE 03 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

06 Prateleiras de 415mm lisas 

 01 Jogo de porta de 1000 de correr 

LOTE 04 – RECURSOS HUMANOS 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 788 x 1100 (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 888 x 1100 (HxLxP) 

16 Corrediças pasta suspensa lateral 

08 Prateleiras 415mm 

12 Prateleiras 365mm 

7,40 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

 01 Tranca Eletromecânica 

 

4. Descrição 

 

4.1 Sistema de arquivamento e armazenamento mecânico composto por faces com 1m de 

largura interna útil. Composto por módulos constituídos por quadros confeccionados em 

chapa de aço dobrada, espessura mínima de 1,2 mm, com furos retangulares a cada 25mm, 

permitindo ajustes de altura dos componentes internos, por sistema de encaixe, 

dispensando o uso de ferramentas. Devem possuir painel frontal confeccionado em chapa 

de aço dobrada com espessura mínima de 0,75 mm com cor de pintura a ser definida. Seu 

deslocamento deverá ser realizado sobre trilhos ergonômicos em forma de “W” com dupla 

garra de segurança em toda a sua extensão que deverão ser instalados diretamente 

sobre o piso não sendo necessário o uso de plataforma. Toda a estrutura do Arquivo e 

seus componentes deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de 

processos de fosfatização por imersão através de 08 banhos e pintura à base de resina 

epóxi-pó, por processo eletrostático na cor cinza claro semifosco. A empresa 

vencedora do certame deverá apresentar para assinatura do contrato todos os pareceres 

técnicos/laudos e atestados de capacidade do fabricante descritos nesta especificação 

técnica como parâmetro mínimo de resistência, durabilidade e segurança emitidos por 

qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e 

Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT), CETEMO – Centro Tecnológico do Mobiliário, 

L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade possibilitando, 
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conforme o artigo 30 § 8º da Lei 8666, a aferição da metodologia de execução dos 

componentes deste objeto no intuito de garantir a segurança do usuário e do 

equipamento demonstrando a aplicação do equipamento proposto, podendo possui variação 

para menos de até 5%. 

 

4.2 – Os suportes para documentos bem como todas as peças que compõem o sistema de 

arquivamento deverão ser confeccionados em aço com tratamento antiferruginoso 

através de sistema de fosfatização e pintura a base de resina epóxi pó híbrido por 

processo eletrostático na cor cinza claro com Resistência de pelo menos 1650 h após 

ensaio acelerado de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada e névoa 

salina, conforme a ABNT, NBR 8095 e 8094; Resistência de pelo menos 25 ciclos após 

ensaio acelerado de corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre ocasionado pela 

mistura da umidade e poluição ambiental, conforme a ABNT, NBR 8096 sem produtos de 

corrosão vermelha e/ou empolamento da camada de tinta; Flexibilidade de tinta, 

conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando que as amostras não apresentaram 

fissura, craqueamento ou desplacamento da camada de tinta aplicada, indicando o 

índice de flexibilidade superior a 35% nas amostras ensaiadas. O arquivo deverá 

possuir espessura de tinta média entre 160 e 175 µm = 0,16 mm e 0,175 mm após 08 

medições, conforme norma ASTM D 1186/01 com apresentação de ensaio com destacamento 

na intersecção (y0) nem ao longo das incisões (x0) conforme Método A, após ensaio de 

aderência de tinta aplicada em superfícies metálicas sempre que espessura média de 

camada de tinta seca for maior ou igual a 70 µm = 0,07 mm conforme norma NBR 

11003:2009; Apresentar também relatório técnico de verificação de resistência ao 

impacto segundo norma ASTM D 2794/2004 – Standart Test Method for Resistence of 

Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact), atestando que a 

amostra após o teste de impacto de 1 kg/m manteve sua integridade após ser exposta a 

solução de sulfato de cobre acidificado não havendo ainda nenhuma deposição no pano. 

 

4.3 - Porta Etiquetas - Sistema de Identificação de Conteúdos - Deverá ser 

confeccionado em PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais 

para identificação do conteúdo dos mesmos. Serão admitidos sistemas alternativos de 

identificação, desde que atendam a aspectos de funcionalidade próprios da 

identificação. 

 

4.4 - Batentes de Borracha - Localizado na parte superior e nas extremidades dos 

módulos (painel frontal e traseiro) têm a função de proteger as mãos dos operadores 

contra possíveis acidentes e para também não permitir vãos abertos entre os módulos, 

quando o operador fechar o corredor de consulta. Fixados em uma canaleta metálica de 

forma a proporcionar um perfeito alinhamento. 

 

4.5 - Trava individual - O produto ofertado deverá dispor de sistema de travamento 

individual dos módulos que permita o travamento total do sistema através de 
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acionamento mecânico no centro dos volantes/manípulos localizados no painel frontal, 

impedindo desta forma a movimentação dos módulos quando o sistema estiver em uso. 

 

4.6 – Bases deslizantes - Produzido em chapa de aço SAE 1045 fina quente e com 

travessas de sustentação das rodas com 1,9 mm de espessura mínima, soldadas aos 

perfis laterais em aço. Estruturado em perfis frontais em aço com espessura mínima de 

1,9 mm e perfis laterais em aço com espessura mínima de 1,9 mm. Este é responsável 

pela sustentação da estrutura do arquivo e movimentação dos módulos compostos por: 

travessas de sustentação das rodas, eixos, mancais e rodas usinadas em aço maciço SAE 

1045 ou ferro fundido com diâmetro aproximado de 110 mm de canal e 118 mm total e 

espessura aproximada de 23 mm providas de canal para perfeito encaixe aos trilhos, 

deverão ser sustentadas por eixos e mancais proporcionando estabilidade de modo a 

evitar que o arquivo saia do curso e do seu alinhamento. O recorte central deve 

proporcionar duas abas de guia da roda gerando assim maior resistência ao conjunto. A 

empresa vencedora do certame deverá apresentar para assinatura do contrato, parecer 

técnico de resistência simulando uma carga mínima de 450 KN projetada diretamente 

sobre um conjunto de 04 rodas e de durabilidade da base deslizante simples carregada 

com o equivalente a 800 kg de carga após 60.000 ciclos completos de 1,5 metros e da 

base deslizante dupla intermediária composta por 04 faces carregadas com o 

equivalente a 3.200 Kg de carga após 30.000 ciclos completos de 1,5 metros, 

demonstrando que os respectivos conjuntos de travessas, mancais, eixo e 04 rodas 

resistiram sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento. Com a 

finalidade de demonstrar sua resistência ao rolamento com cargas a fim de garantir a 

movimentação dos arquivos sem o risco de quebras, provocando manutenções prematuras 

do sistema. 

 

4.7 - Eixos de Transmissão - Produzidos em aço carbono SAE1045 maciço trefilado com 

diâmetro de 20 mm, dotados de rolamentos classe ZZ auto lubrificantes, fixados aos 

mancais da roda e conectados através de no mínimo 04 parafusos a fim de evitar 

ruptura por torções, estabilizados com luvas de aço usinado e fixadas através de 

parafuso com a finalidade de evitar desalinhamentos laterais. 

 

4.8 - Rolamentos - Deverão ser rígidos, de esferas, blindados classe ZZ, de modo a 

não requerer lubrificação. 

 

4.9 - Redução e Transmissão - A transmissão deve ser realizada através de um sistema 

de no mínimo dupla redução 4:1 ou múltipla redução que proporcione agilidade e 

produtividade com aproximadamente 09 voltas completas no volante por metro 

movimentado, constituído de engrenagens e correntes de aço devidamente dimensionados 

para exigir o menor esforço para os usuários. Toda a manutenção deste sistema de 

tração deve ser realizada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar por 

completo os arquivos. A empresa vencedora do certame deverá apresentar para 
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assinatura do contrato parecer técnico demonstrando um esforço máximo para início de 

movimento de 1 Kgf para movimentar cada 1000 kg de carga no módulos simples (entre 

350 e 450 mm) e 2000 kg de carga nos módulos duplos (entre 630 e 1100 mm). 

 

4.10 - Sistema de Movimentação - Volante com diâmetro aproximado de 235 mm com 

manípulo único em alumínio de cabo retrátil sem a utilização de pontas ou cabos fixos 

que possam contundir os operadores ou sistema similar. No centro deste volante deverá 

haver uma trava individual de segurança acionada pelo operador travando o módulo ao 

final da abertura do corredor de pesquisa e liberada após o seu uso. 

 

4.11 - Trilhos - Confeccionados em chapa de aço SAE 1045 galvanizados com medidas de 

espessura de 1,9 mm, largura de 125 mm e perfil de aço trefilado em meia-cana com 

diâmetro de 25 mm. Este deve receber tratamento superficial através de banhos 

químicos a base de zinco (zincagem), devendo ser apresentado ensaio conforme Norma 

7397:1990 emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO. Os trilhos têm a 

finalidade de apoio, estabilidade e deslocamento dos módulos para movimentação do 

arquivo, dotados de trava estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensão com 

no mínimo 4 mm de espessura, com a finalidade de receber no mínimo uma garra de 

segurança por trilho do sistema, evitando assim acidentes com tombamento e 

descarrilamento dos módulos. A empresa vencedora do certame deverá apresentar para 

assinatura do contrato parecer técnico de estabilidade dos Módulos simples (entre 410 

e 450 mm) e duplos (entre 750 e 860 mm) em movimento por acionamento manual por um 

percurso mínimo de 1500 mm ou a uma velocidade média mínima 0,20 m/s descarregado e 

carregado com uma carga de 200 kg carregados em cada uma das 02(duas) prateleiras 

superiores de cada face até se chocar contra o final do curso não podendo haver o 

tombamento da amostra. 

 

4.12 - Prateleira Regulável - Com altura total externa de até 23 mm confeccionada em 

chapa de aço SAE 1010 reforçada com no mínimo 08 dobras e espessura de 0,9 mm com 

repuxo longitudinal sem uso de qualquer tipo de solda medindo aproximadamente 1000(L) 

x 245, 365 e 415(P) mm, deve ser projetada estruturalmente para suportar cargas de 

mais de 180 Kg. Esta deve ser regulável na altura através de sistema de encaixe 

universal composto por duas peças confeccionadas em chapa de aço dobrado SAE 1010 

espessura de 1,27 mm dispensando o uso de ferramentas. A empresa vencedora do certame 

deverá apresentar para assinatura do contrato parecer técnico simulando o uso deste 

componente montado na estrutura dos arquivos deslizantes demonstrando que a 

prateleira suportou mais de 180 kg com deflexão máxima residual de 1 mm após um 

período mínimo de 60 minutos de sobrecarga. 

 

4.13 - Sistemas de segurança para o Acervo - Chave Geral Eletromecânica com tranca 

elétrica automática e abertura através de senhas programáveis, digitadas em display 

por funcionário portador de códigos de acesso, o sistema deve possuir capacidade 
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para armazenar no mínimo 400 senhas numéricas e deve ser acompanhada de manual de 

instrução e operação. O sistema deve possuir ainda, abertura de emergência mecânica 

através de chave, em caso de queda de energia ou problema na fonte da alimentação. 

 

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1 Os Licitantes deverão demonstrar aptidão técnica para fornecimento do produto 

através da apresentação obrigatória dos seguintes documentos: 

 

5.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica 

de fornecimento, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel 

timbrado do emissor declarando ter fornecido arquivos deslizantes mecânicos com trava 

eletromecânica em quantidade igual ou superior a quantidade licitada, com indicação 

do contato e endereço de instalação para diligência a qualquer tempo a cargo da 

comissão de licitação;  

 

5.1.2. Apresentar catálogo original em língua portuguesa indicando exatamente o(s) 

produto(s) ofertado(s) bem como o projeto completo e detalhado com medidas indicadas e 

em escala da composição dos suportes de documentos com configuração interna, mostrando 

sua localização e distribuição na área reservada, comprovando o atendimento aos 

quantitativos e capacidades exigidas, permitindo a perfeita compreensão do projeto; 

 

5.1.3. A CONTRATADA deterá a responsabilidade técnica, civil e penal sobre o escopo 

de fornecimento, respondendo pelo não cumprimento das especificações exigidas e por 

quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou prepostos 

venham a causar aos bens da CONTRATANTE. Devendo o LICITANTE apresentar comprovação 

de registro de fabricante do produto Arquivo Deslizante com movimentação mecânica e 

eletrônica no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia e a 

comprovação do vínculo profissional do engenheiro indicado.   

 

5.1.4. A empresa vencedora do certame deverá apresentar para assinatura do contrato 

Laudo emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, comprovando que o Sistema de 

Arquivo Deslizante Mecânico ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora 

NR-17(Ergonomia).  

 

5.1.5. A não apresentação dos documentos listados neste termo de referência implicará 

na desclassificação do participante. 

 

5.1.6. Todos os documentos relativos a qualificação técnica devem estar em nome do 

fabricante, exceção feita a eventuais itens importados. O não atendimento ou a falta 
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de qualquer um dos documentos solicitados neste termo de referência desclassificará o 

interessado.  

 

5.1.7. Todas as medidas de largura, altura e profundidade especificadas poderão 

sofrer uma variação de até 5% desde que não interfira na capacidade de armazenamento 

e circulação sugerida. Esta variação não se aplica às resistências, forças, cargas e 

durabilidade especificadas.   

 

5.1.8. GARANTIA: O proponente vencedor deverá apresentar documento comprobatório de 

que os objetos propostos estão cobertos por garantia integral de no mínimo 05 (cinco) 

anos para todos os seus componentes incluindo as partes eletrônicas, se houver, 

contra qualquer defeito de projeto, fabricação ou desempenho do equipamento quando em 

condições normais de uso e manutenção. Deverá ainda apresentar declaração de garantia 

dos serviços de manutenção preventiva gratuita, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 

meses. 

O prazo de garantia ofertado pela CONTRATADA será contado da data do recebimento do 

objeto contratado. 

 

5.1.9. Em função das características próprias do projeto, os Licitantes deverão 

cumprir rigorosamente as especificações técnicas apresentadas neste documento, 

devendo apresentar, junto a sua proposta toda a documentação técnica do fabricante 

(Testes, Laudos e Atestados), comprovando a qualidade e resistência dos elementos 

estruturais especificados neste Termo de Referência. 

 

5.1.10. Em caso de empresa comercial, os documentos relativos a qualificação técnica 

assim como atestados de capacidade técnica deverão estar em nome do fabricante. 

 

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

para apresentação de proposta; 

a) Para cada item a empresa deverá apresentar a marca do produto, sob pena de 

desclassificação; 

b) Após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora de cada lote deverá 

apresentar nova planilha, adequando-se o valor unitário dos itens ao valor total do 

lote ofertado, sob pena de desclassificação, no prazo de 02 (dois) dias; 

c) Declaramos estarmos de pleno acordo com as normas deste Edital de Pregão 

Presencial, bem como cientes quanto aos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 

2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 2013, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações. 

 

 

Ariranha, __de______de 2013. 
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(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 
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ANEXO II 

 

MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica)..., CNPJ n° __________, co 

sede na ____________, através de seu representante legal infra-assinado, credencia o 

(a) Sr (a)___________, portador da cédula de identidade RG n°________, expedida pela 

________, outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sessão pública do 

Pregão Presencial n° 017/2013, em especial para formular lances verbais, para 

interpor recursos ou deles desistir. 

 

Ariranha, __de ______ de 2013. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente a assinado pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador 

devidamente habilitado. 
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ANEXO III 

 

  

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2013 

 

 

Prezado Senhores: 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste 

PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, e que atendimentos plenamente aos requisitos 

necessários para habilitação. 

 

 Ariranha/SP,    de                            de 2013. 

 

(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. 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2013, da Prefeitura Municipal 

de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão social da proponente) 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 

 

 

 Ariranha/SP,     de           de 2013. 

 

 

(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. 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Eu, _________________________(nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (razão social da proponente), interessada em participar do 

PREGÃO PRESENCIAL n°017/2013, da Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as 

penas da Lei que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 Ariranha/SP,     de         de 2013. 

 

 

 

 

(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. 
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ANEXO VI 

 

CONTRATO Nº. XX/2013 

PROCESSO Nº. 029/2013 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARIRANHA – SP 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXX 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

MÓDULOS ORGANIZACIONAIS, PROJETADOS SOB MEDIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE 

ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP, 

NOS ITENS ABAIXO: 

LOTE 01 – CENTRO DE SAÚDE 

 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 850 x 4220mm (HxLxP) 

48 Base para pasta pendular 

06 Gavetas de 100mm 

 4,82 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

L0TE 02 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 3180mm (HxLxP) 

18 Prateleiras de 415mm 

 01 Jogo de portas de 3000 de correr 

 

LOTE 03 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

06 Prateleiras de 415mm lisas 

 01 Jogo de porta de 1000 de correr 

LOTE 04 – RECURSOS HUMANOS 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 
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04 01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 788 x 1100 (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 888 x 1100 (HxLxP) 

16 Corrediças pasta suspensa lateral 

08 Prateleiras 415mm 

12 Prateleiras 365mm 

7,40 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

01 Tranca Eletromecânica 

 

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02 -  PREFEITURA MUNICIPAL 
0201 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 
04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
0204 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10301000920130000 – Manutenção das Ações de Saúde 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
310.000 – SAÚDE - GERAL 
 

  

Aos XX dias do mês de XXX de 2013 na sede da Prefeitura Municipal, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA, neste ato representado pelo seu Prefeito, FAUSTO JUNIOR STOPA, 

portador do RG nº 25.127.998-4 e do CPF nº 121.609.058-01, residente e domiciliado na 

Rua Antonio Campana, nº 275, Jardim São Domingos, na cidade de Ariranha, Comarca de 

Santa Adélia, Estado de São Paulo, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e do 

outro a empresa XXXXXXXXXX, com sede à Rua xxxxxxxx, nº. xxxxxxx, xxxxxxxx, na cidade 

de xxxxxxx - xxxxx, CEP: xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxx, INSCRIÇÃO 

ESTADUAL n.º xxxxxx, neste ato representada por seu sócio proprietário o Sr. 

xxxxxxxx, portador do R.G. xxxxxxxx e do CPF sob o nº. xxxxxxxx, brasileiro, 

residente e domiciliado à xxxxxxxxxx – Bairro xxxxxxxx – CEP: xxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxl – SP, doravante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da autorização 

contida no despacho exarado no processo nº 029/2013, e conforme Lei Federal n.º 

8.666/93e suas alterações e demais normas complementares, e disposições deste 

instrumento, tem entre si justo e contratado o que segue: 

 

1 - DO OBJETO 
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1.1 – OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS 

ORGANIZACIONAIS, PROJETADOS SOB MEDIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO 

E PROTEÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP, NOS ITENS 

ABAIXO: 

LOTE 01 – CENTRO DE SAÚDE 

 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 2140mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 850 x 4220mm (HxLxP) 

48 Base para pasta pendular 

06 Gavetas de 100mm 

 4,82 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

LOTE 02 – CENTRO DE SAÚDE 

 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 3180mm (HxLxP) 

18 Prateleiras de 415mm 

 01 Jogo de portas de 3000 de correr 

 

LOTE 03 – CENTRO DE SAÚDE 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

06 Prateleiras de 415mm lisas 

 01 Jogo de porta de 1000 de correr 

LOTE 04 – RECURSOS HUMANOS 

 

Item Qtd Descrição / Dimensões Externas 

01 Módulo terminal fixo 2210 x 445 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo terminal deslizante 2210 x 483 x 1100mm (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 788 x 1100 (HxLxP) 

01 Módulo intermediário deslizante 2210 x 888 x 1100 (HxLxP) 

16 Corrediças pasta suspensa lateral 

08 Prateleiras 415mm 

12 Prateleiras 365mm 
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 7,40 Metros lineares de trilho com trava de segurança 

 01 Tranca Eletromecânica 

 

2 - DO VALOR D0 CONTRATO 

2.1 – O valor total deste Contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxx). 

2.2 – Para suporte das despesas no corrente ano, foram emitidas as Notas de Empenho 

de n.ºs xxx, xxxx onerando o código de dotação. 

2.3 – Será obedecido o princípio da anualidade orçamentária devendo, as despesas do 

exercício subseqüente onerar as dotações próprias do orçamento. 

2.4 – O preço contratado compreende todos os custos necessários à execução do objeto 

contratual, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua 

correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA 

além do valor ora estipulado. 

2.5 – O preço contratado não sofrerá reajuste, atualização e/ou compensação 

financeira, a menos que sobrevenham normas federais e/ou municipais que o determinem. 

  

3 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

3.1 – O objeto contratual deverá ser prestado pela CONTRATADA, conforme previsto no 

edital n.º 029/2013 e Pregão Presencial n.º 017/2013 e proposta apresentada e 

aprovada. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento será efetuado após a entrega e conferência dos óleos solicitados 

pelo setor competente e emissão da nota fiscal. 

 

5 - DO PRAZO 

5.1 – O prazo para instalação dos arquivos será de 40 (quarenta) dias.  

 

6 - DAS PENALIDADES 

6.1. Pelo descumprimento da obrigação decorrente deste Contrato a CONTRATADA, 

sujeitar-se-á as penalidades abaixo especificadas, que só deixarão de ser aplicadas 

nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, pela CONTRATADA, anexada aos autos, da ocorrência de força maior 

impeditiva do cumprimento contratual; e/ou 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis à Administração. 

6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato por atraso ou 

inexecução parcial ou total da obrigação. 

6.1.2. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV 

da Lei federal 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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6.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 

cabíveis. 

 

7 - DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

7.1 – O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei federal nº 8.666/93, 

com suas alterações posteriores, das condições do edital e da proposta apresentada 

pela CONTRATADA constante do processo administrativo nº. 040/2012. 

7.2 – A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial 

resultantes da prestação dos serviços contratados. 

7.3 – A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços, podendo o valor 

referente ao prejuízo apurado ser descontado do pagamento de que for credora. 

7.4 – O Contrato poderá ser alterada nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

7.5 - A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir o objeto do 

Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão, salvo mediante 

expressa anuência da CONTRATANTE. 

7.6 – Dar-se-á a rescisão do Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 

seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.7 – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93, no caso de rescisão contratual por parte da Administração.    

 

8 – DO FORO 

8.1 - Fica eleito o foro da comarca de Santa Adélia para dirimir eventuais 

controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem justas e acertadas, foi lavrado este instrumento que lido e achado 

conforme pelas partes, vai assinado, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo qualificadas.      

                                                                      

                                 Ariranha, xxx de xxx de 2013. 

 

MUNICIPIO DE ARIRANHA                  

FAUSTO JUNIOR STOPA           

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 


