PROCESSO SELETIVO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO –
01/2013
CNPJ 73.322.240/0001-86
Informa que, em conformidade com o seu Comunicado de Compras, e Contratações, publicado em seu site, no
dia 05 de Fevereiro de 2013, de acordo com o previsto na alínea “4” “Valores de RS 8.000,00 a RS 79.999,00
deverão ter sua compra publicizada no espaço de transparência do site do AfroReggae por pelo menos 5 dias
úteis e pelo menos 4 fornecedores deverão receber por email a informação da intenção da compra, locação ou
contratação”, procederá à seleção de empresa para o fornecimento de materiais de consumo, conforme abaixo:
FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
O presente edital tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de INSTRUMENTOS MUSICAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO do GRUPO AFROREGGAE, sito à Rua da Lapa, 180 – Bairro Lapa – Rio de Janeiro.
1) OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS: A presente licitação visa à contratação de pessoa jurídica para
fornecimento deINSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, conforme especificações no anexo I a
este documento.
Os fornecedores interessados deverão encaminhar as propostas até as 18 horas do dia 15/03/2013, para o
seguinte endereço eletrônico: compras@afroreggae.org
2) A contratação, bem como a análise das propostas, será feita individualmente, sendo que, ao final, será
realizada a contratação, levando-se em conta a proposta mais vantajosa (menor preço).
3) É facultado ao GRUPO CULTURAL AFROREGGAE a decisão de comprar cada um dos itens listados no anexo
separadamente de forma a garantir o melhor preço global;
4) Deverão ser respeitados os valores maximos apresentados no anexo para cada um dos itens;
5) As propostas deverão ser dirigidas ao GRUPO CULTURAL AFROREGGAE através de correio eletrônico e deverão
conter as especificações técnicas dos materiais, condições de pagamento e preço unitário, considerando também:
1.

Disponibilidade de entrega;

2.

Garantias;

3.

Preços;

4.

Validade dos produtos;

5.

Relação dos principais clientes.

As propostas deverão conter a indicação da empresa proponente, endereço, telefone, fax, nome e assinatura (ou
e-mail assinado) do responsável pelo orçamento, constando na proposta a descrição clara e precisa do objeto do
presente processo.
Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis até a data de entrega dos materiais.
As empresas participantes devem estar em conformidade quanto à regularidade fiscal e débitos com INSS, FGTS
e Receita Federal, além da Fazenda Estadual e Municipal. Para tanto, devem apresentar junto à proposta prova
de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda.
As propostas serão criteriosamente selecionadas com base nos critérios mencionados e também, serão
considerados o menor preço e idoneidade do proponente.
Fica reservado ao GRUPO AFROREGGAE, o direito de confirmar ou não a realização desta contratação.
Rio de Janeiro, 07 de MARÇO de 2013
___________________________________
Responsável AFROREGGAE

ANEXO I
PLANILHA DE PRODUTOS E PREÇOS
INSTRUMENTOS PARA OFICINAS
Aquisição de instrumentos percussivos

valor maximo

e reposições

qtd

unitário valor total das unid.

Pele Comum 18″ 18L

35

R$ 33,00

R$ 1.155,00

Pele Comum 20″ 20L

50

R$ 35,00

R$ 1.750,00

Banco Bateria T770 c/ encosto

0

R$ 469,00

R$ 0,00

Djembe 12″ 1/2 LPA-632 aspire

0

R$ 795,00

R$ 0,00

Timbales 14″ e 15″ M257B

1

R$ 1.289,00

R$ 1.289,00

Bateria Master

1

R$ 10.900,00

R$ 10.900,00

Caixa Acustica 2 x 12

1

R$ 3.149,00

R$ 3.149,00

R$ 16.670,00

R$ 18.243,00

SUBTOTAL

