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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

SETOR DE COMPRAS

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

AVISODE LICITACÂO

COT{VITE N"OO3/'flD

A PREÍ'EITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, entidâde públic4 inscrita no

C.N,P.J./M.F. sob o n' 64.037.8721ú0147, com sede na Avenida Beira Mar, n" 11.000 - Balnaário

Meu Recanto, neste Municipio de Ilha Comprida Esado de São Paulo, toma público, para

coúecimento dos interessadc, que fará realizar a licitação na modalidade "CONVTIE", do tipo
Menor Preço, objetivando a contraÍaçiio de empresa para locaçiio de eqúpamentos profissionais de

som p:rra serem instalados ao longo da Avenida Cqaeaban4 w Brclqrcirão Noíe, para realização

dos desfiles camavalescos de blocos e escolas de samba, a realizar-se nos dias 2O a24 de Fevereiro

do corrente, como parte dos eventos do Ilha Veriío/2009, em conformidade com as especificações
que integram o Anexo I de acordo com Írs norÍnas deste instrumento convocatorio e da Lei 8.666/93

e alterações posteriores. O rec€bimento e aberhra dos envelopes de ÍIabilitação e Proposta de Preços

dar-se-á no dia 16 de Fevereiro de 2009, as I l:00 horas, na Sala do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de llha Comprid4 no endereço acima e as informações serão prestadas pelo fone (0XXl3)
3842.7000 e fax (0)(Xl3) lWz.ll4l, nos horários das 09:00 às 12:00 e rle< 14:00 âs l7:0O horas de

segrmda a sexta fcira, até O2 dias úeis arúeriorcs à realização do certane licitório.

A presente licitação senáL regida pela Lei N" 8.666, de 2l de junho de 1993 com s,,â§

alteraçõ€s posteriores, e ao estabelecido neste EditrI

CLI\USULI\ PRIMEIRA - DO OBJETO

CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUTPAMENTOS PROFISSTONAIS
DE SOT|4 PARA SEREM INSTALADOS AO LON@ DA AVENIDA COPACABANA NO
BOQT]EIRÃO NORTE, PAITÂ REAIITAÇÃO DoS DESFILES CARNAVALESCoS DE
BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA'' A REALZAR-SE NOS DIAS 20 i\24DE' FEVEREIRO DO
CORRENTE, COMO PARTE DOS EVENTOS DO II.IIA VERÃOi2OO9, CONFORME
DESCRIÇÃO CONSTANTE DO ANEXO r

CI/IUSUI-A SEGUNDA - DA APRESENTACÃo

Os pÍoponentes deverão apresentar 'Documentc de Habilitação' e "Proposta de Preços" em
envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com idertificação clara do proponente refeÍente à
licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

CLÁUSUII\ CEIRA _ DAS CONDICÔ ES DE PARTICIPACÃO

3.1 - Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma
da lei, para os fins do objeto pleiteado;
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3.2 -É vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a represertação, na presente licitação, de mais de
uma empres4

3.3 - A proponente deverá apresentar Credencial com a indicação do representante credenciado para

praticar todos os alos necessários ern nome da empresa eÍn todas as etapas da pÍesente licitação;

3.4 - O local de entrega dos envelopes contendo 'DOCIIMENTOS DE HABILITAÇÂO" e

"PROPOPOSTA DE PREÇOS' será na Prefeitura Municipal de [ha Comprid4 situada à Avenida
Beta Mar, n' 11.00O - Balneáu-io Meu Recarüo, no Municipio de Ilha Compridq Estado de São

Paulo, até as 10:30 horas do dia 16 de Fevereiro de 20@, no DepaÍtamento de Compras;

3.5 - Apos a d^z e horá,rio estabelecidos para o recebimento dos envelopes, neúum ouko será

aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acÍescimos aos mesmos;

4.1 - O proponente deverá 4resentar no envelope n" I "DOTCUMENTOS DE HABILmAÇÃO', em

0l (uma) úa os seguintes documentos:

4.1.1. - Contrato Socia];
4.1.2. - Certidão Negativa de Tributos Municipais, Esadual 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.- Atestado de capacidade;
4- 1.6. - Prova de Regulandade junlo ao FGTS.

CLÁUSULA OUINTA _ DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 - O proponente deverá apresentaÍ no envelope n" 02 ?ROPOSTA DE PREÇOS"' propost4

datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem Í.§uras e emendas, carimbada e assinada pelo

representante legal da empresa em 0l (uma) üa o seguinte:

5.1.1 - keço total referente ao fomecimento do objao desta licitaçãro, em moeda corrente nacional,

incluindo impctos, frete e encargm sociais decorrentes.

5.1.2 - Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com a propo§ta de preçc
apresentada e aceita pela Prefeitura, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

5.1.3 - Vatidade da propca: 30 (Trinta) dias, a paÍir da data da abertura dos envelopes no 02

"PROPOSTA DE PREÇOS".

5.1.4 - A inobservância das daerminações acim4 implicará na desclassificação da proponente.

CLÁUSUIÁ SEXTA - A ABERTURA E II,GAMENTO

3.6 - Os recursos serão recebidos, analisadm e julga&s de acordo com a legislação ügente;

3.7 - Ao apresentar proposta o proponente se obriga nos termc do presente Conüte.

CIÁUSULA OUARTA - DA HABILTTACÃO
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6.1 - As 11:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2009, a Comissão de Licita@es da Prefeitura
Municipal de Ilha Comprida, rannir-se-á em sala própria e, na presença de no máximo um
representante de cada proponente, procederá mmo adiarúe indicado:

6.1.1- Abrir-se-ão os envelopes ' DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO";

6.1.2 - A Comissão de Licitaçao procederá a veri-Ecação do conteúdo dos documentos, em

conformidade com a respectiva relação dos doqrmeÍttos entregues e rubricará e submeterá a

rubrica de todos os proponentes os dosrmentos contidos nos mesmos;

6 1 3 - Não haverá em hipotese alguma confrontação de documentos na abertura dos envelopes
para autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitação;

6.1.4 - Serão devolvidas as propostas das empresas cuja documentação teúa sido julgada em

desacordo com as exigências do presente instrumento convocatfio;

6.1.5 - As proponeÍÍes classificadas Íresta €tâpa passarão à fase de avaliação da proposta de
preços;

6.2 - Abrir-se-ão os envelopes 'PROPOSTA DE PREÇOS' das empresas cuja documentação
estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou teúa
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recuÍsos interpostos;

6.2.1 - Será desclassificada a propon€Íúe que.

I.- deixar de atender a alguma exigência constante deste instÍumento convo€tóÍio;

II.- apresentar oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório ou vantagem

baseada nas propostas das dernais pÍoponentes;

III.- apresentar preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos;

6.3 - Após a aniilise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação declarará vencedora a

pÍoponente que, tendo atendido a todas as exigências deste Convite, apresentou o menor preço.

CI.AUSULA SETIMA - D DISPOSICÕES FINAIS

7.1 - Em caso de rwogação ou anulação deste Convite, serão observadas as disposições da tei
Federal n" 8.ffi193 e alterações;

7.2 -Fazem parte deste instrumento convocatório:

Anexo I - Especificações do objeto;
Anexo II - Minuta do Contrato;
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7.3 - Os interessados que tiverem dúvidas sobre o pres€úte instrumento convocâtório, serão
atendidos na Prefeitura Municipal, no horá,rio das 09:00 às l2:0O horas e das 14:00 às 16:00
horas, em dias úteis de 2" à C feira ou através do telefone (Oxx13) 3842.7000.

7.4 - §lica-se ao preseÍlte instrumento convocâtório nas paíes omissas, a legislação em ügor.

Ilha Comprida, 03 de Fevereiro de 2ü)9.

DÚCIO JOSú vf,NTI]RAS

Prefeito Municipal
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CONVTTE NO OO3T2OO9 - ANEXO I

DO OBJETO:

LOCAÇÃO DE EQI.IIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SOIi4 PARA SEREM INSTALADOS
AO LONGO DA AVENIDA COPACABANA, NO BOQUEIRÃO NORTE, PARA REALZAÇÃO
DOS DESFILES CARNAVALESCOS DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBÁ5 A REALZAR.SE
NOS DIAS 20 )\ 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COMO PARTE DOS EVENTOS DO
ILHA VERÂO/2009, CONFORME DESCNÇÃO ABAD(O:

DDSCRICÃO:

32 Caixas de som

08 Caixas de som para caminhão

04 Amplificadores, 0l de 2.00OW e outro de L20OW para camiúão

02 Mesas de som I6 canais

01 Grupo gerador de 8.500 KVA no camiúão

02 Link VHF 20 W, PLL

02 Receptores VHF 16 frequência

02 Microfones sem fio

0l camiúão %

0l House mix

04 direct box

04 Microfones com fio SM58

OBSERVAÇÃO:

* Equipe de som com 2 (dois) tecnicoe e 3 (três) ajrdantes.

t Deverá ser apresentado Íelação do6 equipamentos a serem instalados.


