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EDITAL Nº 102/2013 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 

 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/12/2013 
HORÁRIO: 08:45 horas 
CREDENCIAMENTO: 15 minutos antes (até 08:30 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 UNITÁRIO POR ITEM,  
objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PUBLICAÇÕES DE LEIS, 
DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARIRANHA, no exercício financeiro de 2.014. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço Rua 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 Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, Centro – Ariranha – SP, 
iniciando-se no dia 27/12/2013, às 08h:30 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 – Publicações de leis, decretos e demais atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ariranha. 
 
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 
 
1. Somente poderão participar desta licitação empresas que atendam a todas as exigências constantes 
neste Edital; 
2. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
2.1. As empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal de Ariranha/SP, cujo 
conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do 
impedimento; 
2.2. Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, 
o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas em qualquer estado da 
federação; 
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2.3. Aquelas que estiverem em regime de falência; 
2.4. Empresas em forma de consórcio. 
3. A empresa interessada em participar deste Certame deverá apresentar o Envelope relativo à Proposta 
e à Documentação, seguindo as condições estabelecidas neste Edital. 
 
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. 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. 
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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. 037/2013 
DATA DE ABERTURA: 27/12/2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS 
 
Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2013 
DATA DE ABERTURA: 27/12/2013 
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; 
 
b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 
 
c) Descrição da Publicações de leis, decretos e demais atos oficiais da Prefeitura Municipal de 
Ariranha. 
 
d) O preço unitário dos objetos e total estimado por item e global, em moeda corrente nacional, em 
algarismo, com até dois numerais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. 
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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 após o mês do efetivo serviço, 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). 
 
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); 
 
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) 
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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 interessados em participar do certame, com 
duração de 15 (quinze) 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 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 (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. 
 



                    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 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 - O prazo de que trata o objeto deste Edital terá duração contado da data da assinatura do 
contrato até 31/12/2014. 
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2 - Os empenhos serão efetuados após publicação e medição, com pagamento até 30 dias. 
3 – A Prefeitura poderá encaminhar os atos oficiais para publicação, até às 09:00 horas do 
último dia útil da semana 
 
 X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 
1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no orçamento de 2014 e correrão por 
conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
 
02 – PODER EXECUTIVO 
02- PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
04122000223000000 – Publicação de Atos Oficiais 
339039.90 – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 
110.000 - 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. 
 
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
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 artigo12 do Decreto 3.555 de 08 de agosto de 2000. 
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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, 12 de dezembro de 2013. 
 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

N° 
037/2013 

 
 

RAZÃO SOCIAL:______________________________________________________ 
CNPJ:______________Inscr. Estadual:____________Inscr. Municipal:__________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
FONE:_________________________________ 
OBJETO: 
ITEM QUANTIDADE 

ESTIMADA 
ATÉ 

UNIDADE DESCRIÇÃO UNITÁRIO TOTAL 
ESTIMADO 

01 29.870 Cm de 
publicação 

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 
PARA O 
PUBLICAÇÕES 
DE LEIS, 
DECRETOS E 
DEMAIS ATOS 
OFICIAIS DA 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE ARIRANHA 

  

 
VALOR UNITÁRIO ESTIMADO: R$________________(por extenso) 
 
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO: R$________________(por extenso) 
 

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

b) Declaramos estarmos de pleno acordo com as normas deste Edital de Pregão Presencial, 
bem como cientes quanto aos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei e 
decreto Municipal nº 2.915 de 08 de Janeiro 2013; 

Ariranha, __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 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° 
037/2013, 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° 037/2013 
 
 
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° 037/2013, 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°037/2013, 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 

 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E EMPRESA__________. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA – SP, CNPJ nº 45.117.116/0001-43, com sede na Rua 
Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, neste ato representada 
pelo seu Prefeito, o Senhor FAUSTO JUNIOR STOPA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade 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, neste ato denominada 
CONTRATANTE e de outro lado a EMPRESA (nome, endereço, telefone/fax, CNPJ nº, INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL nº, REPRESENTANTE LEGAL, QUALIFICAÇÃO), neste ato denominado 
CONTRATADA, firmam a presente contratação decorrente do PREGÃO PRESENCIAL nº 
....../2013, mediante as cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 
1.1 – O objeto do presente CONTRATO é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

PUBLICAÇÕES DE LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA. 

1.2 – Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº  
037/2013, e Proposta de Preço da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
 
2.1 – O presente CONTRATO terá vigência da assinatura do mesmo até 31/12/2014. 
 
2.3 -  O CONTRATO deverá manter as condições iniciais de habilitação durante toda a vigência do 
contrato, sob pena de rescisão. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1  - O prazo de que trata o objeto deste Edital terá duração contado da data da assinatura do 
contrato até 31/12/2014. 
3.2 - Os empenhos serão efetuados após publicação e medição, com pagamento até 30 dias. 
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3.3 – A Prefeitura poderá encaminhar os atos oficiais para publicação, até às 09:00 horas do 
último dia útil da semana 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR 
 
4.1 – O valor unitário do cm de publicação é de é de R$_____(_________), e valor total estimado de 
R$_________________; 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 
5.1 - O objeto da presente licitação serão fornecidos na forma de execução indireta no regime de 
empreitada por preço unitário. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1 – O pagamento será mensal diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, após o mês do efetivo 
serviço, e será efetuado até o quinto dia útil subseqüente ao fornecimento. 
 
6.2 - Quando houver erro na nota fiscal, o documento será devolvido imediatamente, para providências 
de correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento, a data da reapresentação, devidamente 
regularizada. 
 
6.3 – Nos preços ofertados na proposta da contratada já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxa de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta 
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 
6.4 – Na hipótese de inadimplemento do pagamento na data convencionada, sobre o valor devido 
incidirá multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária conforme índice INPC. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
02 – PODER EXECUTIVO 
02- PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
04122000223000000 – Publicação de Atos Oficiais 
339039.90 – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 
110.000 - GERAL 
 
7.1 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1 – A CONTRATADA se obriga a fazer a entrega dos produtos na forma requisitada, imediatamente, 
a partir da apresentação da requisição fornecida pelos encarregados de transportes da Prefeitura 
Municipal de Ariranha. 
 
7.2 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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7.3 – A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos decorrentes para o fornecimento 
do objeto contratado, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer prejuízos que possam ser causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
7.4 – A CONTRATADA se responsabilizará, exclusivamente, por todos e quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária. 
 
7.5 – A CONTRATADA se responsabiliza, exclusivamente, por quaisquer compromissos assumidos 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente CONTRATO, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de seus atos ou de seus empregados ou subordinados. 
 
7.6 – A CONTRATADA deverá apresentar no mês subseqüente ao fornecimento dos serviços, o 
documento fiscal e o requerimento solicitando o pagamento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 – Conforme item XI do Edital da Licitação nº 101/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
9.1 – A rescisão do presente CONTRATO poderá ser: 
 
9.1.1 – Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos casos do art. 77 e art. 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo único e 
XVIII, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
 
9.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE. 
 
9.1.3 – Judicial, nos termos da legislação. 
 
9.2 – No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se 
apurem eventuais perdas e danos, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 – O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei 
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores. 
 
10.2 – Fica declarado competente o foro da Comarca de Santa Adélia, Estado de São Paulo, para dirimir 
quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO. 
 
10.3 – E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, 
na presença de testemunhas conforme abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito. 
 

 Ariranha/SP,    de              de 2013. 
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CONTRATANTE    CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
1ª____________________________________________ 
 
 
 
2ª____________________________________________ 
 

 
 
 


