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EDITAL Nº 037/2014 

CONVITE Nº 019/2014 

 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, FAZ 

SABER, que se acha aberta a presente licitação, sob a modalidade CONVITE, tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM o qual será realizada, processada e julgada com base na Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo 

que as propostas deverão ser entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 10:00 horas, do dia 11 de Junho de 

2014, ocasião em que serão abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 - Aquisição de materiais permanentes para vários setores, conforme descrito abaixo: 

Item Qtde Descrição 

1 1 

ARMÁRIO ALTO FECHADO – Armário alto fechado com 02 portas, confeccionado em bp de 18mm., 
medindo 800x500x1600  com 04 prateleiras internas. Tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura sem emendas, borda retas em pvc maciço, e 
laterais com borda abs reta, todos na mesma cor do tampo. Local de entrega: Cozinha Piloto. 

2 3 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO - COM 02 PORTAS - Confeccionado em bp de 18mm., medindo 
800x500x740,  com 01 prateleira interna. Tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 18 mm. de espessura sem emendas, borda retas em pvc maciço, e laterais com borda 
abs reta, todos na mesma cor do tampo. Local de entrega: Meio Ambiente. 

3 1 

ARMARIO DE AÇO-2 portas de ABRIR c/ 4 prateleiras, 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 900mm de largura x 400mm de 
profundidade. Local de Entrega: Cultura. 

4 1 

ARMÁRIO FECHADO COM 03 PORTAS – Confeccionado em bp de25 mm., medindo 1200X350X600 
com 02 prateleira interna. Tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, 
com 25 mm. de espessura sem emendas, borda retas em pvc maciço, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Local de entrega: Administração. 

5 2 

ARMÁRIO SUPER ALTO C/ 02 PORTAS – Confeccionado em BP de 25 mm filetado, com fundo em 
BP de 18mm medindo 2100x900x420, com 06 prateleiras internas com regulagem de altura, puxadores em 
PVC e fechadura na porta direita com travamento simultâneo das portas. Tampo em BP de 25 mm filetado 
nos 04 lados. Pés em estrutura retangular fechada com altura de 50mm. Locais de entrega: 01 unidade 
na Administração e 01 unidade na Assistência Social. 

6 2 

ARQUIVO DE AÇO- c/ 4 gavetas med. 1335X470X670 chapa 22 c/ carro extensor, confeccionado em 
chapa de aço n.º 22 (0,75mm 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 na cor cinza, aplicada através 
de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de 
cobertura. Local de entrega: Administração. 

7 11 

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 
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de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. Locais de 
entrega: 01 unidade na Administração, 02 unidades da Educação e 08 unidades no Meio Ambiente. 

8 3 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA- 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. Base 
giratória confeccionada em aço revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó preto 
revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano. Local de 
entrega: 01 unidade na Cozinha Piloto e 02 unidades na Cultura. 

9 1 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO- 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. Base giratória confeccionada em aço revestida em banho de ionização por camada de 
tinta epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com rodízios confeccionados em 
Poliuretano. Braços confeccionados em alma de aço revestido em polipropileno de alta densidade com 
regulagem de altura. Local de entrega: Administração. 

10 20 

CADEIRA ISO FIXA-Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno 
copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de 
medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir 
eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, 
Dimensão de 470 largura da superfície x 400 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em 
mm, com tolerância de variação de 3%, para  mais ou para menos nas medidas apresentadas).Encosto 
manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio 
lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para  melhorar a troca térmica com o 
ambiente e facilitar a assepsia,  além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, O 
assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA. Local de Entrega: 
Cultura. 

11 3 

CADEIRA SECRETARIA FIXA 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 390 x 390 mm., encosto 370 x 390 mm, aproximadamente. Base fixa 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó 
preto. Locais de entrega: 02 unidades na Cultura e 01 unidade na Administração. 

12 4 

CALCULADORA - Calculadora de mesa profissional com impressão bobina e fita; 12 dígitos grande - 
LED, Bivolt automático (127/220v); visor luminoso (LED), com 12 dígitos grandes, percentual e variação 
percentual, duplo e triplo zero, Markup, acumulador automático (GT), correção do último dígito, inversão 
de sinal, impressão da data e hora com uma tecla, memória com 4 operações, Tax + /Tax - , contador de 
itens, casas decimais com 6 opções, arredondamento com 3 opções, impressão com 2 cores, fita PVF, 
Velocidade de impressão 4,1 linhas/seg; teclas tipo teclado de computador, uso profissional (heavy duty), 
dimensões 31,5x21,5x7 cm (cxlxa). Locais de entrega: 03 unidades na Administração e 01 unidade na 
Junta Militar. 

13 1 
CONEXÃO LEQUE sendo, confeccionada em BP  de 18 mm., com borda arredondada em pvc maciço 
90º. Local de entrega: Administração. 

14 30 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - Sendo -  carteira quadro fechado (Cebrace) estrutura  em tubo 20 x 
40 x 1.20.  (chapa 18 ) c/ pintura epóxi-pó, tratamento anti-ferruginoso porta livros em ferro de ¼. Tampo 
em mdf 18mm, revestido em fórmica (0,8mm) medida final do tampo;   0.60 x 0.40 cm( tampo encaixado  
dentro do quadro) altura 0,74 cm - cadeira escolar fde em fórmica estrutura em tubo 7/8 x 1.20. (chapa 18) 
c/ pintura epóxi-pó, tratamento anti-ferruginoso assento/encosto em compensado multi-laminado 
anatômico revestido em fórmica. (0,8mm) med. Do assento  0.40 x 0.38 x 0.10 mm- medida do encosto 
0.39 x 0.18 x 0.10 mm. (com fórmica 1 face e no verso imbuia envernizada). Altura do assento ao piso 
0,43cm.  Local de entrega: Educação. 

15 4 

ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES-  Estante de aço para livros do tipo biblioteca Face Simples, 
confeccionados em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, composta de 05 prateleiras 
medindo 920 x 240 mm, mais a Base fechada medindo 955 x 310, confeccionadas em chapa n.º 22 (0,75 
mm de espessura) para suportar uma carga uniformemente de até 100 kg/bandeja distribuídos, fixada às 
colunas, através de encaixe, coluna central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de 
espessura), com regulagem de altura a cada 50mm, travessa (chapéu) na parte superior em formato de “U” 
em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x ½ ambos 
zincados e sextavados, apoio para os livros nas laterais (aparadores) medida externa 150mm de altura e 
interna 120mm de altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). Base do tipo caixote 
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com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de rosca com base de borracha. Acabamento em pintura 
eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa na temperatura acima de 200ºc; Soldagem através dos 
sistemas de solda mig; Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, 
fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização). MEDIDAS: 1980 mm de altura x 955 
mm de largura x 310 mm de profundidade. Local de Entrega: Cultura. 

16 12 

ESTANTE 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 cinza, aplicada através 
de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de 
cobertura.  Local de entrega: Educação. 

17 3 

FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS, fragmenta até 10 folhas a4 75g por vez em partícula 5 x 
55mm (nível de segurança 3) ou um cartão de crédito ou um cd. Recomendado para usar onde tem 
necessidade de inutilizar documentos confidenciais, extratos bancários, relatórios diversos. Possui sensor 
contra aquecimento do motor parando e esfriando para voltar a funcionar. Desempenho 250 folhas/hora. 
Botão liga/desliga possui trava de segurança contra acidentes com crianças. Cor preta.  Alça integrada para 
facilitar transporte e sistema de segurança shredsafe (desligamento automático ao forçar o bocal de 
entrada). Cesto de 18 litros. Locais de entrega: 02 unidades na Administração e 01 unidade na Saúde. 

18 1 

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 
374x440x257mm., aproximadamente. Local de entrega: Administração. 

19 2 

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 
420x360x230mm., aproximadamente. Local de entrega: Administração. 

20 2 

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 Desliza sobre guias 
internas em madeira. Puxadores de sobrepor . Fechadura tipo yale com duas chaves. Travamento 
simultâneo das gavetas. Medindo 235mm altx 350mm largx 385mm prof. Locais de Entrega: 01 unidade 
na Cozinha Piloto e 01 unidade na Cultura. 

21 2 

GAVETEIRO FIXO 3 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 
0,35 m, aproximadamente. Local de entrega: Administração. 

22 1 

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira aglomerada de alta 
densidade imunizada contra insetos com 18mm de espessura revestido em ambas as faces e nas bordas BP. 
Laterais confeccionadas em em madeira aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 
18mm de espessura revestido em ambas as faces e nas bordas BP. Medindo aproximadamente 
0,62X0,45X0,46.  Local de entrega: Assistência Social. 

23 4 

GONDULA TIPO RACK - Lateral continuação CL 50x2100x600xM1000 - 3X600 - mst 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 
aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 
excelente aderência de cobertura. Local de entrega: Educação. 

24 3 
LIXEIRA - Confeccionada em polipropileno no formato retangular com tampa e pedal, capacidade 25 
litros - Medida Externa  | alt.xlarg.xprof. litros | 57,0x37,0x34,5 25 | Medida Interna | 46,0x32,5x23,0. 
Local de entrega: Saúde. 

25 1 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000 X900 mm -  SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 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 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, 
em pintura epóxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. Local de Entrega: Cultura. 

26 1 
MESA DELTA, Sendo Tampo confeccionado em  MDP-BP 15mm, Acabamento em perfil flexível 180º , 
Pé chapa #20 0,90mm,  Passa fio interno, Ponteiras reguláveis nos pés, Pintura eletrostática a pó. Medindo 
1400x1400x750 mm. Local de Entrega: Cultura. 
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27 3 

MESA RETAS DE TRABALHO -1,21 X 0,615 M., SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 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 18 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 em pintura epóxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. Locais de entrega: 02 
unidades na Administração e 01 unidade na Cozinha Piloto. 

28 1 

MESA RETAS DE TRABALHO -1000X600 mm., SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 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 18 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 em pintura epóxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. Local de entrega: 
Administração. 

29 2 

MESA RETAS DE TRABALHO -1200 X 600mm., SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 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 18 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 em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. Local de entrega: 
Administração. 

30 1 

MESAS DE REUNIÃO OVAL 2,50 X 0,90 M., SENDO tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 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 18 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, com tampa tipo saque, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. Local 
de entrega: Meio Ambiente. 

31 1 
PÉ DE CONEXÃO - tubo de 2 .00" x 0.90( chapa20). c/ pé nivelador de 1/4 x 3/4. chapa p/ fixação 12 x 
12 c/ parafusos 4.8 x 13. Local de entrega: Administração. 

32 4 

POLTRONA GERENTE - 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 costura em formato gomo no sentido detalhado, com as seguintes medidas: assento 420 x 470 mm., 
encosto 470 x 490, aproximadamente. Base giratória confeccionada em aço revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano. Braços confeccionados em alma de aço formato oval revestido 
em polipropileno de alta densidade. Local de entrega: Administração. 

33 3 

POLTRONA PRESIDENTE - Assento confeccionado em compensado multilaminado 14mm de 
espessura; espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; 
carenagem do assento injetada em polipropileno; revestimento em tecido Vinil. Encosto confeccionado em 
multilaminado 14mm de espessura; espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e 
densidade de 45 à 50 Kg/m³; mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm; 
revestimento em tecido Vinil. Braços modelo corsa confeccionado em polipropileno copolímero injetado 
com alma de aço SAE 1020 pintada, chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo 
regulagem horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino 
do rodízio soldado na extremidade  da haste em furos tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por 
polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o 
giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; coluna central desmontável 
fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; telescópico injetado em 
polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna;  mecanismo do 
tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo 
frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200 mm. Acabamento em componentes 
metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem, acabamento em pintura a 
pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 20 ºC, na cor preto liso semi-brilho W-
Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, 
propiciando maior aderência e acabamento de pintura. Local de entrega: Administração. 
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34 1 

QUADRO DE CORTIÇA - Tela: Confeccionada com dupla camada de papelão rígido, coberto com folha 
de cortiça natural de 1mm para fixação de recados, fotos e documentos. Moldura: Confeccionada em 
madeira de pinus envernizada proporcionando maior durabilidade e um acabamento na cor mogno fosco, 
que proporciona um visual mais tradicional e sóbrio. Local de entrega: Administração. 

35 1 
SUPORTE MONITOR -  Sendo confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, 
com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura medindo 
330LX260PX120A mm. Local de entrega: Administração. 

36 1 
SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR - Sendo confeccionado em laminado melaminico texturizado 
de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda em pvc maciço com 2mm de espessura 
medindo 0,46x45 m. Local de entrega: Administração. 

37 6 

SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR COM RODIZIO - Produzido em Polipropileno Copolímero 
com grande resistência a impacto, possui rodízios giratórios e pode ser ajustado para todos os modelos de 
CPU. Medidas: 310 x 233 x 144 mm de altura. Locais de entrega: 05 unidades na Administração e 01 
unidade na Saúde. 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS: 

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

dotação orçamentária: 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
 
021000 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
18 541 0012 2053 0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
020200 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04 123 0002 2004 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 301 0009 2013 0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
020500 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
12 306 0007 2047 0000 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
020100 – GABINETE DO PREFEITO DEPEDÊNCIAS 
04 122 0002 2005 0000 – MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
12 361 0006 2050 0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSOS ESPECÍFICOS 
 
020300 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 244 0003 2017 0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
510.000 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
020700 – DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13 392 0008 2032 0000 – MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL  
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 
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 2014, conforme necessidade e solicitação do setor competente. 

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

30 dias. 

 

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

HABILITAÇÃO  

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

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

informações: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

EDITAL Nº 037/2014 

CONVITE Nº 019/2014 
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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. 

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, 05 de Junho de 2014. 

 

 

                     FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 


