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EDITAL Nº   039/2013 
CONVITE Nº 014/2013 

 
 

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 GLOBAL, 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, em especial o art. 23, Inciso II, letra “a” e as clausulas deste Edital, 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 27 de março 
de 2013, ocasião em que serão abertos os envelopes, objetivando a Contratação de 
empresa para a Prestação de Serviços na realização de pesquisas quantitativas 
objetivando o levantamento de demandas populares, avaliação interna e especificas, 
sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço Global".  
 
1 – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para a Prestação de 
Serviços na realização de pesquisas quantitativas objetivando o levantamento de 
demandas populares e especificas como segue: 

• 04 Pesquisas quantitativa avaliando governo, diretorias e serviços da 
municipalidade com mínimo de 400 questionários; 

• 01 Pesquisa quantitativa na área da saúde, envolvendo atendimento a usuários 
do sistema de saúde; 

• 01 Pesquisa quantitativa com os servidores municipais, com uma amostragem 
mínima de 60% dos servidores. 

 
2 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 – Os serviços objeto desta licitação, serão executados na sede deste Município. 
  
3 – DAS DESPESAS 
3.1 – Todas as despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação, tais como: 
viagem, hospedagem e alimentação dos profissionais, ficarão a inteira responsabilidade 
da licitante vencedora. 
 
4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 – O prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação será de 
aproximadamente 09(nove) meses, contados a partir da assinatura do contrato 
administrativo e emissão da ordem de serviço. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Poderão participar deste Convite, as empresas especializadas no ramo do objeto 
deste convite, cadastradas ou não na prefeitura, além das empresas e pessoas físicas que 
manifestarem interesse em participar do presente certame, até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data de entrega dos envelopes, ou seja, até as 10:00 do dia  27 de março de 
2013.  
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5.2 – DAS VEDAÇÕES LEGAIS 
É vedada a participação na licitação de empresas: 
5.2.1 – Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
5.2.2 – Sob processo de falência ou concordata; 
5.2.3 – Impedidas de transacionar com Administração Publica ou quaisquer de seus 
órgãos descentralizados; 
5.2.4 – É vedada a participação de empresas em consórcios. 
5.2.5 – Cujo servidor do órgão ou responsável pela licitação tenha participação direta ou 
indireta com o licitante. 
 
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL 

HABILITAÇÃO 

 
6.1- Na data, local e horário indicados no Edital, as licitantes apresentarão seus 
envelopes à Comissão, através de seu representante, portando o envelope 
documentação de habilitação, fechado, denominado “Envelope 1” com os seguintes 
dizeres em sua parte externa(destinatário): 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA/SP 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REFERENTE: CONVITE Nº 014/2013 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: (nome da firma) 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 27/03/2013 às 10:00 horas 
 
O envelope “1” deverá conter: 
 
6.1.1 - Contrato social e suas alterações, Estatuto Social, Ato Constitutivo ou 

Requerimento do Empresário, devidamente registrado e arquivado na repartição 
competente; 

6.1.2 – Cartão do CNPJ; 
6.1.3 - Prova de regularidade relativa a seguridade social (INSS); 
6.1.4 - Prova de regularidade relativa fundo garantia por tempo serviço (FGTS); 
6.1.5 - Declaração da Lei 9.854/99 

 
6.2- Todos os documentos solicitados deverão estar atualizados e em vigência, deverão 
ser apresentados por processo de cópia autenticada por cartório ou pela Administração 
(Setor de Licitação). Os documentos deverão ser relacionados na ordem estabelecida 
neste Edital. 
6.2.1 - O restante da documentação é dispensada com base no Art. 32, parágrafo 1º da 
Lei 8.666/93. 
 
6.3 – DA PROPOSTA FINANCEIRA (Envelope nº 02) 
O envelope nº 02 deverá conter os seguintes dizeres em sua parte externa: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA/SP. 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
REFERENTE: CONVITE Nº 014/2013 
PROPOSTA FINANCEIRA: (Nome da firma) 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 27/03/2013 às 10:00 horas 
 
6.2.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01(uma) via com todas as 
páginas rubricadas, numeradas e encadernadas, devendo conter: 
6.2.2 – O prazo de validade da proposta, que é de 30 (trinta) dias. 
6.2.3 – O preço total consignado em reais que deverá ser expresso em algarismos 
arábicos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência, o valor por extenso; 
6.2.4 – Não serão aceitas em hipótese alguma, propostas enviadas via fac-simile, 
internet, e-mail, telegrama ou quaisquer outros meios que não previstos neste Edital. 
 
7- PROCESSO DA LICITAÇÃO 
7.1- Às 10:00 horas do dia 27 de março de 2013, reunir-se-ão os membros da Comissão 
Permanente de Licitação e os licitantes presentes, iniciando-se a abertura do envelope 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a fim de verificar o cumprimento do 
disposto no item 6.1. 
7.2 - Depois da hora marcada para a entrega do envelope, nenhum documento será 
recebido, tampouco admitidos quaisquer adendos às propostas já entregues. 
7.3- A Comissão de Licitação e os participantes presentes rubricarão todos os 
documentos apresentados no envelope “1” – documentação; os envelopes “2”, contendo 
as propostas, ficarão fechados em poder da Comissão de Licitação, até que seja julgada 
a habilitação. 
7.4- Serão devolvidos às licitantes inabilitadas, mediante recibo, os Envelopes-
Propostas fechados. 
7.5- Após o julgamento das habilitações serão abertos os envelopes “2” – contendo as 
propostas das licitantes julgadas habilitadas pela Comissão de Licitação. 

 
8 – DA ABERTURA DO ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL” 
8.1 – Após a abertura dos envelopes de habilitação, e transcorridos todos os tramites 
legais,  reunir-se-ão os membros da Comissão Permanente de Licitação e os licitantes 
presentes, para a abertura do envelope PROPOSTA COMERCIAL. 
8.2 – Depois da hora marcada para a entrega do envelope, nenhum documento será 
recebido, tampouco admitidos quaisquer adendos ás propostas já entregues. 
8.2.1 – A Comissão Permanente de Licitação examinará o envelope de proposta 
comercial, e os proponentes que não atenderem às exigências e formalidade previstas 
neste edital serão declaradas desclassificadas, o qual será devolvido intacto, mediante 
recibo, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação, mencionando-se na 
ata os motivos da desclassificação. 
8.3 – As propostas serão rubricadas pelos Membros da Comissão Permanente de 
Licitações e pelos licitantes presentes, sendo que a Comissão somente encaminhará o 
processo em tela para adjudicação do objeto à empresa vencedora, através de ato do 



                    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 

 
Prefeito Municipal, se todas as empresas estiverem devidamente representadas e 
renunciarem o direito de interposição de recursos quanto a fase de classificação. 
8.4 – Somente poderão rubricar as folhas das propostas os licitantes presentes 
devidamente credenciados ou através de procuração autenticadas por cartório 
competente. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.1 – As propostas contidas nos envelopes nº 02, serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes legais dos 
licitantes, procedendo, a seguir a leitura dos preços e demais condições. 
9.1.1 – O julgamento das propostas será realizado pelo menor preço global; 
9.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) – Não obedecerem as condições estabelecidas neste convite; 
b) Propostas com valor superior ao praticado no mercado ou preços manifestamente 

inexeqüíveis. A Administração poderá, na hipótese de considerar manifestamente 
inexequível a proposta, solicitar justificativa para avaliação da capacidade de 
realização do objeto do contrato, através de documentos que comprove a 
inexequibilidade. 

9.3 – Caso haja empate entre duas ou mais proponentes, será realizada a classificação 
que se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, ou imediatamente após a classificação das propostas, caso todos os 
representantes estejam presentes, previsto no § 2º do Art. 45 da referida lei. 
9.4 – Caso todas as proponentes sejam desclassificadas a Comissão Permanente de 
Licitações poderá conceder prazo para que as licitantes apresentem novas propostas, 
conforme disposto no § 3º, do Art. 48 da Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
9.5 – Os trabalhos serão suspensos após a abertura dos envelopes contendo as propostas 
comerciais, a fim de que a Comissão Permanente de Licitação possa proceder a analise, 
julgamento e classificação das mesmas. 
9.6 – À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes 
esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como, promover 
diligencias ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do 
processo. 
9.7 – Da sessão pública para abertura de propostas será lavrada ata que conterá as 
principais ocorrências da reunião, inclusive eventuais manifestações dos interessados. A 
ata será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes dos proponentes presentes. 
 
10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1 - O pagamento referente à execução dos serviços, objeto desta licitação, será 
efetuado em única parcela na entrega de cada pesquisa realizada, objeto desta licitação. 
 10.2 - Ocorrendo atraso no pagamento acarretará a cobrança de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, calculado “pro rata remporis”. 

10.3 – O atraso no pagamento devido a erros ou divergências do fornecedor, não 
acarretará a incidência de juros de mora, até a sua regularização. 
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10.4. Incluem-se como obrigação da CONTRATADA a responsabilidade de arcar com 
todos os gastos com salários ou honorários de seus técnicos e bem como os tributos 
previdenciários, incluindo-se fiscais de provas ou outros; 

 
11- DAS RESPONSABILIDADES 
11.1 – DA LICITANTE: 
11.1.1 - Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 
11.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, imediatamente, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
11.1.3 – executar os serviços de forma ininterrupta, com pessoal de campo disponível 
até a conclusão dos serviços; 
 
11.2 - DO MUNICIPIO  
11.2.1 – Notificar a Contratada para ajustar, imediatamente, os procedimentos e\ou 
métodos de execução dos serviços que porventura venham a ser considerados 
impróprios e\ou prejudiciais, por técnicos da Prefeitura; 
11.2.2 - Remunerar os serviços contratados na forma e condições pactuadas. 
 
12 – ASSINATURA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 
12.1 – As condições estabelecidas neste Edital fazem parte integrante do contrato; 
12.2 – O Vencedor do certame terá o prazo de 02 dias, contados da notificação, para 
comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Ariranha e assinar o contrato. 
12.3 - O não comparecimento do vencedor no prazo previsto pelo item anterior, ensejará 
a aplicação do disposto no art. 64, da Lei nº 8.666/93. 
 

13 – DA RESCISÃO 
13.1 – O contrato estará sujeito à rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses 
previstas no Art. 78, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual as partes 
expressamente se submetem, podendo a rescisão ser determinada: 
13.1.1 – Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, do citado artigo, quando nenhuma indenização será devida ao contratado; 
13.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para a contratante 
e, contratada, 
13.1.3 – Judicial, nos termos da Lei. 
 
14 - DA MODIFICAÇÃO E DO ADITAMENTO 
14.1 – Qualquer modificação de forma, qualidade, ou quantidade (supressão ou 
acréscimo), bem como prorrogação do prazo do objeto ora contratado, poderá ser 
determinado através de aditamento, atendido o disposto nos arts. 57 e 65, da Lei 
8666/93.  
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 – Todas as despesas referente a este convite correrão por conta da dotação 
orçamentária:   
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02 – PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL  
 
16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1 – Dos atos da administração, praticados nas fases de habilitação e proposta do 
presente convite, cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais alterações posteriores, a saber: 
I – recurso, no prazo de 02(dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de: 
a) Habilitação ou inabilitação dos licitantes; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Indeferimento do pedido de inscrição cadastral; 
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

 
II – representação, no prazo de 02(dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
III – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugna-
lo no prazo de 02(dois) dias úteis. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – O presente convite poderá ser anulado ou revogado nos termos do art. 49 “caput” 
e § 1º da Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores, sem que caiba aos 
licitantes direito de qualquer indenização ou reclamação. 
 
17.2 – Só terão direito a se manifestar e rubricar as propostas, bem como apresentar 
reclamações ou recursos e assinar a ata da reunião, os representantes dos licitantes. 
17.3 – Uma vez iniciada a reunião de abertura dos envelopes de proposta, não serão 
permitidas quaisquer retificações, nem admitidos proponentes retardatários. 
17.4 – São documentos integrantes deste Edital: 
a) Anexo I - Minuta do Contrato Administrativo  
b) Anexo II – Minuta da proposta financeira 
c) Anexo III – Minuta da Declaração da Lei 9.854/99. 

 
14.5 – A Administração e a empresa contratada encontram-se vinculadas ao presente 
Edital de Licitações, conforme o disposto nos art. 3º e 41 da Lei de Licitações 8.666/93 
e demais alterações posteriores. 
14.6 – Os casos omissos e não previstos neste Edital e demais anexos, serão julgados 
pela Comissão Permanente de Licitação em consonância com a Lei Federal de 
Licitações 8.666/93 e demais alterações posteriores e demais normas aplicáveis e 
cabíveis conforme o caso e de acordo com a Constituição Federal. 
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14.7 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, 
implicará na  sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 
14.8 – 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. 
        E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital. 
 
 

     Ariranha, 20 de março de 2013. 
 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


