PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE 002/2011
O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos
interessados, que está promovendo Processo Licitatório, na Modalidade de CONVITE n.º 002/2011, do
tipo menor preço, sendo regido pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14
de dezembro de 2006 e suas alterações, bem como de acordo com as cláusulas abaixo descritas, cujo
recebimento dos envelopes contendo a documentação e propostas será realizado pelo Departamento de
Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070,
Bairro Seminário, neste Município – CEP 83.880.000, até às 09:00, do dia 27 de outubro de 2011, no
mesmo local, iniciando-se em seguida os procedimentos de abertura dos envelopes e julgamento das
propostas.
1.0 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada em impressão
de material gráfico para divulgação e realização de eventos, conforme especificado abaixo:
Item
1

Quant
12.000,00

Un
un

2

500,00

un

3

350,00

un

4

350,00

un

5

350,00

un

Especificação
Cartilha do Meio Ambiente, papel
reciclado 90 gramas, 2 folhas, tamanho
folha aberta 32,5 cm x 22,5cm, tamanho
folha fechada 16,25cm x 22,5 cm, 4x4
cor, 1 dobra. Conforme Modelo
Convite para eventos do CAPS, em papel
couchê 150 gramas. Formato aberto de
21x 30 cm. Acabamento em dobras,
impressão em 4x4 cores
Crachá para eventos do CAPS,
confeccionados em papel triplex 300
gramas, tamanho 10x15cm, cor 4x4 com
furos e cadarço branco.
Certificado para eventos do CAPS, em
papel couchê 240 gramas, Tamanho
21x30 cm, cor 4x4, frente e verso.
Pasta para eventos do CAPS, em papel
couchê 300 gramas, tamanho 23x31cm
(fechada), cor 4x0, com 02 dobras, com
bolsa interna.

Preço unitário
0,50

Preço total
6.000,00

1,04

520,00

1,39

486,50

1,30

455,00

1,89

661,50

PREÇO MÁXIMO TOTAL = R$ 8.123,00 (oito mil cento e vinte e três reais)
2.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Os proponentes deverão apresentar a documentação e propostas em dois envelopes distintos
fechados, contendo obrigatoriamente na sua parte externa, além do nome do proponente, a modalidade
e o número da licitação (convite n.º 002/2011), identificados com a palavra “documentação” o envelope
n.º 01 e “proposta de preços” o envelope n.º (02).
2.2 As Secretarias solicitantes fornecerão os modelos dos materiais para que a contratada execute os
serviços e apresente a Secretaria para aprovação.
2.3 - A habilitação a presente licitação será feita através da apresentação do envelope n.º 01, contendo a
documentação a seguir relacionada:
• Fotocópia autenticada, e/ou documentos originais, e/ou publicados na imprensa oficial:
a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) em validade;
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b) Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.
c) Certidão Negativa de Débito do FGTS;
d) Certidão Negativa de Débito do INSS;
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal – Prefeitura sede do proponente;
f) Declaração de Idoneidade, conforme modelo anexo I.
Rio Negro, 18 de outubro de 2011.
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