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PRf,FEITURA MTINICTPAL DE ILHA COMPRIDA

(DTPARTAMENTO Df, COMPRÁS)

AVIS DE LICIT cÃo

coNvITE N" 059/201I

A PREFf,,ITURÀ MTjNICIPAL DE ILIrA coMpRrDA, entidade pública, inscrita no
C.N.P.J.^4.F. sob o no 9.O37.872tmO147, com sede na Avenida Beira Mar, n" ll.00o _
Balnerírio Meu Recanto, neste Muicipio de Ilha comprida, Estado de são paulo, toma público,
para múecimeúo dos interessadoq que fará realizar a licitação na modalidade "GoNVITE',, do
tipo Menor Preço, objetivando a contrd4ilo de ernpresa para FORNECIMENTO DE 2.150
(DOIS MIL E cENTo E cINQt ENTA) KITS ESCOLARES, para serern disrribüdos aos
alunos das Escolas Públicas Municipais de llha comprid4 de acordo com relação em anexo e de
acordo com as normas deste instnmrento convocatório e da Lei 8,666193 e alterações posteriores.
o recebimento e abertura dos envelopes de Húilitação e proposta de preços dar-se.á no dia 16
de Junho de 2011, as 10:00 horas, na sala do setor de compras da prefeitura Municipal de Ilha
comprida, no enderoço acima e as informações serão prestadas pelo fone (0XXl3) 3g42.7ooo e
fa.x (0)o(13) 3u2]141, nos hor&ios dc o9:fi) às l2:fi) e das I4:ü) às l7:00 horas de segrmda
a sexta feir4 até O2 dias úeis anteriores à raliaçÃo do certane hcitaíloiro.

A pres€nte licitação será regida pela tei lf g.666, de 2l de junho de 1993 com suas
alterações posteriore, e ao estabelecido n€ste Rlital

CLÁ,USULA PRIMf,IRA_ DO OBJETO

constitui objeto da presente licitaçiío a conmração de enpresa pra forÍlecimento de 2. 150 (Dois
mil e cento e cinquanta) Kils Escolares, conforme descriçâo, para a1€Írder aos Almos da Rede de
Ensino deste Município de Ilha Comprid4 Estado de São paulo.

CLÁUS ULA Sf,GUNDA_ DA APRESENTACÃO

R DEP

os proponantes deverão apresentar "Documentos de Habilitaçiiro" e "proposta de preços,, em r

envelopes separados, indevasúveis, cada um dele6 com identificaçâo clara do proponente ,

referente à licitação e identifrcando o conteudo dos eÍrvelopes.

Ã

3- I - lerão admitidos a participar desta licil4ão os que estejam legalmente estabelecidos na
lorma da lei, para os fins do objeto pleiteado;

3.2 - E vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais
de uma enpresq
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3.3 - A proponente deverá se fazer representar por pessoa devidamente credanciada para praticar
todos os atos necessários em nome da empresa ern todas as etapas da pres«te licitação;

3.4 - O local de entrega dos envelopes conterdo 'DOCLJMENTOS DE HABILITAçÃO'e
-PROPOPOSTA DE PREÇOS' senâ na Prefeinra Mmicipal de Ilha Comprida, situada à
Avenida Beira Mar, no 11.000 - Balnetlnio Meu Recantro, no Município de Ilha Comprid4
Estado de São Paulo, até as 09:30 horas do dia 16 de Junho de 201 l, no DepaÍtaÍnento de
Compras;

3.5 - Após a dala e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes, neúum outso será
aceito e nem tampouco serilc permitidos adendos ou acrescimos aos mesmos;

3.6 - Os recursos serão recebidos, analisados ejulgados de acordo com a legislação vigente;

3.7 - Ao apresent{ proposta o proponante se obriga nos termos do presente Convite.

CLÁUSUI.A oUARTA _ DA HABILITAÇÃO

4.1 - O proponente deverá apresentar rn anvelope n" I "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO',
em 0l (uma) vi4 os següntes docum€Írtos:

4.1.1- - Contrato Social;
4.1 .2. - Certidão Negaliva de Tributos Mmicipais, Estadual e Federal;
4.1 .3. - Prova de regularidade junto ao INSS;
4.1.4.- Comprovante de Inscrição no C.N.P.J.;
4.1.5.- Prova de Regularidade junto ao FGTS.

CI,IUSULÀ OUINTA _ D PROPOSTÀ DE PRECOS

5.I - O proponente deverá apresentar no envelope no 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", propos
datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasnÍa.s e ernendas, carimbada e assin
pelo representânte legal da ernpresa em 0I (uma) üa o seguinle:

a

5.1.1 - Preço total referente ao fomecimenlo do objeto desta licitação, em moeda corr€nte
nacional, incluindo impostos, fÍete e eírcargos sociais decorrenles.

5.1.2 - Condições de Pagamento: O paganrento serii efetuado de acordo com a proposta de
preços apresentad a e aceítz pela Prefeitur4 nrediante a apresentação da respectiva nota fiscal,
através das Dotações Orçamenüirias Fidras n's 339 e 342.

5.1.3 - Validade da proposta 30 (trinlâ) dias, a partir da dara da abertura dos envelopes n'02
"PROPOSTA DE PREÇOS'.

5. 1.4 - A inobservância das determinações acim4 implicará na desclassificação da proponente
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cr-,iusur-n sExTA - DA ABER,TURA E JUTCAMENTO

O.t - À 10:00 horas do dia 16 de Juúo de 201I, a Comissão de Licitações da Prefeitura

Municipal de Ilha comprida ou fimcionário designado, rarnir-se.á em sala própria e, na presença

de no máximo uÍn Íeprês€ntante de cada proponerúe, procederá como adiante indicado:

6.1 .l- Abú-sção os envelopes 'D'OCLJMENTOS DE HABILITAÇÃO";

6.1.2 - A Comissão de LicitaçiÍo procederá a verificação do conteudo dos documentos, em

conformidade com a respectiva relaÉo dos doc n€Írtos entregue§ e rubricani e submeterá a

rubrica de todos os proponentes os documentos contidos nos mesmos;

6.1.3 - NÍio haverá em hipótese algunra confrontação de doc mentos na ab€Ítura dos anvelopes

para aulenticação por servidor ou pela Comissão de Licitaçib;

6.1.4 - Serão devolvidas as propostas das empresas cuja doomentação tenha sido julgada em

desacordo mm as eúgências do pÍesente inslÍumento convocatório;

6.1.5 - As proponentes classificadas nesta elapa passaÍ,b à fase de avaliaÉo da proposta de

preços;

6.2 - Abrir-se-ão os envelopes 'PRoPosTA DE PREÇOS" das ernpresas cuja documentação

estiver conforme o eúgido, àesde que transcorrido o prazo sern interposição de recurso, ou teúa
havido desistência expressa, ou 4ós o julgamento dos recursos interpostos; 

/i
6.2.1 - SeÍá desclassificada a proponente que: 

{

I.- deixaÍ de alender a alguma exigêrcia constanle deslB instrumento convocalório;

II.- apresentaÍ oferta de vantagem não preüsta neste instrunrento convocatório ou vantagem

baseada nas propostas das demais proponenles;

III.- apresentaÍ preços manifestanrente inexeqúíveis ou excessivos;

6.3 - Após a aruíúise das propostas apresentadas, a ComissÍb de Licitação declarará vencedora a

proponánte que, tendo afendido a todas as oiigências deste Convite, apresentou o menor preço.

CLÁUSUI-A SÉTIMA- DAS DISPOSICÕES Ftr{AIS

7.1 - Em caso de revogação ou anulação deste convite, serão observadas as disposiçÕes da Lei

Federal n' 8.6«193 e alterações;

7 .2 - FazfjmpaÍle deste instrumento convocatôío:

Anexo I - Relação dos Mareriais a serem adquiridos;
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7.3 - Os interessâdos que tiverem dúüdas sobre o pÍeseÍlte insúumento convocatório, serâo

atendidos na Prefeitura Municipal, no horario 00 às 12:00 horas e das 14:00 as 16:00

horas, em dias úteis de ? à 6' Gira ou atrav€s (Oxx l3) 3842.7000

7.4 - Aplica-se ao presente instrumento partes omissas, a legislação ern vigor.

DÉCIO VENTURÂ
Municipal

Ilha Comprida, 06 de Junho de 201 l.


