
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
RUA OSWALDO REYNALDO, N° 27- CENTRO -TEL (35) 3626-1150 

WENCESLAU BRAZ-ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEP: 37.512-000 

E-MAIL: oficial(a~camarawenceslaubraz.mq.gov.br

EDITAL 

LICITAQAO MODALIDADE DISPENSA N° 01/2022 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz, atraves de sua Agente de Contratagao 
designada pela Portaria n° 01/2022, assistida pelo Assessor Juridico, torna pUblico para o 
conhecimento dos interessados que esta procedendo licitagao na modalidade DISPENSA, 
do TIPO MENOR PREC~O POR ITEM, objetivando o AQUISIcAO GENEROS 
ALIMENTICIOS E ITENS DE COZINHA, bem corno em conformidade corn as normas 
gerais da Lei Federal n° 14.133/2.021. 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto da presente licitagao e AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E (TENS 
DE COZINHA, conforme relagao constante do Anexo I (Termo de Referencia). 

2— CONDICOES DE PARTICIPACAO: 

2.1 A participagao nesta licitagao a para empresas, pertencentes ao ramo de atividade do 
objeto licitado. 

2.2 A participagao na presente Licitagao, enseja a aceitagao plena das condipoes 
prescritas neste Edital a em seu (s) anexo (s). 

3— DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A HABILITAcAO: 

3.1 Para fins de habilitagao, os licitantes terao de satisfazer os requisitos relativos a 
regularidade juridica, fiscal a trabalhista a qualificagao economico-financeira, conforme 
abaixo: 

3.1.1 COpia do Contrato Social a Alteragoes posteriores ou COpia da ultima Alteracao 
Consolidada a das alteracoes subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; 

3.1.2 Consulta de Regularidade do Empregador; 

3.1.3 Emissao de Comprovante de Inscrigao a Situarao Cadastral; 

3.1.5 Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas; 

3.1.6 Certidao de Debitos Relativos a Credito Tributarios Federais e a Divida Da Uniao. 

3.1.7 Prova de Regularidade corn FGTS; 

3.1.8 Prova de regularidade perante a justiga do trabalho, mediante apresentagao de 
certidao emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

4- PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 0 prego unitario deve ser anexado em arquivo unico; 
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4.2 A Proposta Comercial deve ser formulada de prefer@ncia eM papel timbrado da 
empresa, constando nome a enderego completo, contendo a(s) as natura(s), a(s) qual(is) 
devera(ao) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificacao clo(s) signatario(s) e o 
cargo que exerce (Diretor, Gerente, a/ou Procurador), contendo as seguintes elementos: 

4.2.1 O(s) prego(s) unitario(s), que devera(ao) ser cotado(s) em mo eda nacional, corn no 
maximo duas casas decimals depois da virgula, a nele ja deverap estar incluidos toda 
incidencia de impostos, transportes, custos diretos a indiretos relatiUos ac presente objeto, 
inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, s~jcuritarios a tributarios, 
ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidbs em razao do objeto 
deste Edital; 

f 

4.2.2 Prazo de validade da proposta, que nao podera ser infe or a 30 (trinta) dias, 
contados da data definida para abertura do certame. Caso nao bonste na proposta o 
prazo acima referido, esta sera considerada valida pelo referido perlodo. 

4.3O prazo para recebimento de propostas sera de 15 (quinze dias). 

5- DAS OBRIGACOES: I

* DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 

5.1 Cumprir todas as clausulas a condigoes do presente Edital, de s 

* DO CONTRATANTE: 

u Anexo; 

5.2 Efetuar os pagamentos em conformidade corn as condigoes prescritas no Edital; 

5.3 Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade rlanifestada na entrega 
do objeto. 

f 
6- DA ENTREGA DO OBJETO 

6.1 O objeto solicitado devera ser entregue conforme a programagao enviada a mediante 
a ordem de compras/fornecimento do Setor de Compras nos seguiri'es locals a horarios: 

6.1.1 Na Camara Municipal, localizada na Rua Oswaldo Reinaldc, no 27, Bairro Centro, 
em dias iteis no horario de 08:00h as 12:00h. 

6.2 Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencdora devera promover 
a substituigao do mesmo, no prazo maxima de 05 (cinco) dias utels, sujeitando-se as 
penalidades previstas neste edital. 

i 
6.3 A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue juntocom o objeto. 

6.4 O prazo maximo para a entrega dos objetos nao podera ser 
contar da data de recebimento da "Ordem de Compra". 

superior a 30 dias, a 
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6.5 A licitante se responsabilizara pela entrega a oferecimento do objeto, em perfeitas 
condigoes, obedecendo as especificagoes constantes neste instrumento convocatorio; 

6.6 Os itens deverao ser novas a acondicionados adequadamente cm embalagens; 

i 

I 
7.1 A Camara Municipal de Wenceslau Braz reserva-se o direito de nao receber as 
produtos em desacordo corn as especificaroes do objeto constantes do Anexo -
Caracteristicas/Detalhamentos dos itens deste instrumento convocatorio. Cabers a 
empresa contratada, no caso de recusa no recebimento, substituir;de imediato o produto, 
no prazo a ser determinado pela Secretaria responsavel, sob pens de rescisao do termo 
equivalente a sem prejuizo das penalidades a sancoes previstas neste instrumento 
convocatorio. ? 

7- GARANTIA 

8 -DO  PAGAMENTO 

8.1 O pagamento sera efetuado pela Camara, mediante a apr`sentapao da nota de 
empenho acompanhada de nota fiscal/fatura, em ate 30 (trinta) di i s apos o recebimento 
dos produtos, devidamente atestado pela Administrarao. 

8.1.1 Em caso de devolugao da nota fiscal/fatura para corregao, o ~prazo para pagamento 
passara a fluir apos a sua reapresentacao. 

I 
i 
I 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DISPENSA NO 01/2022 

1 - Objeto: A presente aquisigao de generos alimenticios a iteng de cozinha, tom por 
objetivo atender as necessidades da Camara Municipal de Wenceslau Braz, conforme 
especificagoes a quantidades estabelecidas neste anexo. 

2 — Justificativa: Os materials relacionados no objeta deste Term o de Referenda serao 
utilizados no fornecimento de lanche a cafe para os servidares, parllamentares a visitantes 
da Camara Municipal de Wenceslau Braz. I 

1 
Esta dispensa de licitacao esta sendo elaborada nos termos dajtei n° 14.133/2021. 

3— DESCRItAO DETALHADA: 

Item GENEROS ALIMENTICIOS 

DESCRICAO DO ITEM 

Unid'ade I 
Aquis gao 

Quantidade. 

01 Adocante: sacarina sOdica a ciclamato de sodio 100 ml. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 
iI 

01 

02 Agua Mineral — Natural, sem gas, acondicionada em 
garrafao polipropileno, tampa de pressao a lacre, 

Unidac~e 
!) 

05 
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contendo 20 litros, corn validade minima de 2 meses a 
contar da data de entrega, sem vasilhame. 
Validade no minimo ate 08/2022 

03 Agua mineral: sem gas, em copo de 200m1, 
armazenados em caixas corn 48 unidades. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Caixa 12 

04 Agua mineral: com gas, acondicionada em garrafa pet, 
tampa com rosca a lacre, contendo 500m1, Pacote com 
12 unidades. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Pacote 36 

05 Biscoito agua a sal — enriquecido com calcio, fabricados 
a partir de materias primas sas a limpas, sem corantes, 
isentas de materia terrosa, parasitas a de detritos 
animals a vegetais, devendo estar em perfeito estado de 
conservagao, sao rejeitados as biscoitos coal cozidos, 
queimados, de caracteres organolepticos anormais, a 
composigao basica do biscoito sao os seguintes 
elementos: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada, 
agua, sal a outras substancias permitidas, embalagem, 
em pacotes com dupla embalagem contendo 200gr, 
validade minima de 06 meses a partir da data de 
entrega, rotulagem nutricional obrigatoria. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unida a 10 

06 Biscoito dote amanteigado: em diversos sabores, 
embalagem aproximada 330gr. Ingredientes: Farinha de 
Trigo Enriquecida com Ferro e Acido Fblico, Acucar, 
Gordura Vegetal (Sofa, Palma), Acucar Invertido, Amido , 
Sal, Fermentos Quimicos Bicarbonato de Amonio (INS 
5031i) a Bicarbonato de Sbdio (INS 50011), Acidulante 
Acido Lactico (INS 270), Emulsificante Lecitina de Soja 
(INS 322), Arornatizante, Melhorador de Farinha 
Metabissulfito de S6dio (INS 223). 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unida"de 05 

07 Biscoito dote tipo maisena — fabricados a partir de 
materias primas sas a limpas, sem corantes, isentas de 
materia terrosa, parasitas a de detritos animais e 
vegetais, devendo ` estar em perfeito estado de 
conservagao, sao rejeitados as biscoitos mal cozidos, 
queimados, de caracteres organolepticos anormais,m a 
composigao basica do biscoito sao os seguintes 
elernentos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de 
milho, sal refinado, aroma artificial a estabilizante lecitina 
de soja a soro de leite, embalagem, em pacotes com 
dupla embalagem contendo 200gr, validade minima de 
06 meses a partir da data de entrega, rotulagem 
nutricional obrigatoria. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 05 

I 
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08 Biscoito tipo sequilhos: Contendo agucar cristal, 
amidos ovos, Gordura vegetal hidrogenada, sal refinado 
e aroma artificial de leite, vitamina C, calcio, ferro e 
proteina. Em pacotes corn dupla embalagem de 350 gr. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 05 

09 Biscoitos rosquinha doce: pacote c1500 gramas 
sabores diversos: Ingredientes farinha de trigo 
enriquecida com ferro a acido folico, amido, agucar, 
gordura vegetal, leite em pó, sal refinado, emulsificante 
lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio 
e bicarbonato de amonio, acidulante acido citrico e 
aromatizante. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 05 

10 Biscoitos salgadinhos: pacote c1500 gramas sabores 
diversos: Ingredientes farinha de trigo enriquecida com 
ferro a acido folico, gordura vegetal, agucar, soro de leite 
em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos quimicos 
bicarbonato de amonio a bicarbonato de sodio, 
emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante 
acido citrico a melhorador de farinha protease. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 05 

11 Bolo dote: em diversos sabores, acondicionados em 
embalagem de 250gr. Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro a acido folico, agucar, ovo liquido 
pasteurizado, gordura vegetal, leite em pó integral, amido 
modificado, sal, cloreto de potassio, umectantes glicerina 
bi destilada a sorbitol, fermentos quimicos bicarbonato de 
sodio, fosfato rnonobasico de calcio a pirofosfato 
dissodico, conservadores propionato de calcio, acido 
sorbico a sorbato de potassio, emulsificante estearoil 2-
lactil lactato de sodio .e aromatizante. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 60 

12 Bolo dote com zero adigao de acucar: em diversos 
sabores, acondicionados em embalagem plastica a em 
caixa de papel aproximadamente 280gr. Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro a acido folico, 
gordura vegetal, fibra de trigo, sal, fecula de mandioca, 
agente de corpo maltitol a polidextrose, umectante 
glicerina bi-destilada, emulsificante mono a diglicerideos 
de acido graxos, esteres de poliglicerol a estearato de 
potassio, 2 estearoil lactado de sodio a lecitina de soja, 
conservadores propionato de calcio, sorbato de potassio 
e acido sorbico, aromatizantes, fermentos quimicos 
bicarbonato de sodio, fosfato monocacico a pirofosfato 
acido de sodio, estabilizantes goma guar a goma 
xantana, edulcorantes, sucralose a acessulfame K e 
corante natural. 

Unidade 40 
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Validade no minimo ate 08/2022 

13 Cafe: torrado a moido, extra forte, embalado em pacote 
de 500 g, corn selo qualidade da ABIC, validade nao 
inferior a 10 meses. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 24 

14 Leite integral UHT: caixa de 1 litro longa vida corn 
tampa, embalagem caixa corn 12 Unidades 

Caixa 02 

15 Manteiga corn sal: 200 gramas — Ingredientes: creme de 
leite pasteurizado a cloreto de sodio. 

Unidade 20 

16 Mini sanduiche: de pao dote, liso, cam peso medio de 
25g, tipo bisnaguinha, recheados corn queijo mussarela, 
presunto a alface. 

Unidade 200 

17 Pao de forma: traditional, pacote 500gr, Ingredientes 
basicos: Farinha de trigo enriquecida corn Ferro a acido 
folico, acucar, gordura vegetal de palma, sal, 
emulcificantes mono a digliceridios de acidos graxos, 
estearoil -2-lactil lactato de sodio a lecitina de soja e 
conservante: propionato de calcio. 

Unidade 05 

18 Presunto: 100% pernil cozido sera capa de gordura 
fatiado kg 

Kilo 1 

19 Queijo: mussarela fatiado kg — De primeira linha. Kilo 1 

20 Refresco em pó: Embalagem entre 25 gramas, sabores 
variados. Equivalente ao Tang ou de melhor qualidade. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

21 Refrigerante: pet 2 litros, elaborado a partir de agua 
gaseificada, agucar, extrato de noz de cola a cafeina, 
sera gelo. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 12 

22 Refrigerante: pet 2 litros, sabor guarana, sem gelo 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 12 

23 Refrigerante: pet 2 litros, sabor guarana, sem gelo diet / 
zero. 
Validade no minimo, ate 08/2022 

Unidade 10 

24 Salgado de festa: coxinha de frango, pastel de carne, 
risolis de carne, risolis de presunto a queijo, quibe, 
enroladinho de presunto a queijo, enroladinho de 
salsicha, empadinha de frango a bolinha de queijo. Os 
salgados devem pesar em media 15 gramas a serem 
entregues fritos/assados. 

Unidade 1.000 

25 Suco nectar sabor abacaxi: pronto 01 litro em 
embalagem longa vida. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

26 Suco nectar sabor caju: pronto 01 litro em embalagem 
longa vida. 

Unidade 10 

I 

I 
I 

I 
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Validade no minimo ate 08/2022 

27 Suco nectar sabor maracuja: pronto 01 litro em 
embalagem longa vida. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

28 Suco nectar sabor uva: pronto 01 litro em embalagem 
longa vida. 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

29 Suco nectar sabor abacaxi: pronto 01 litro em 
embalagem longa vida. DIET 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

30 Suco nectar sabor caju: pronto 01 litro em embalagem 
longa vida. DIET 
Validade no minimo. ate 08/2022 

Unidade 10 

31 Suco nectar sabor maracuja: pronto 01 litro em 
embalagem longa vida. DIET 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

32 Suco nectar sabor uva: pronto 01 litro em embalagem 
longa vida. DIET 
Validade no minimo ate 08/2022 

Unidade 10 

Item UTENSILIOS 

DESCRIcAO DO ITEM 

Unidade 

Aquisicao 

Quantidade. 

01 Guardanapo de papel: folha dupla, alto padrao, com 
medidas aproximadas 33 x 32,5 cm, embalagem corn 
aproximadamente 50 guardanapos. 

Pacote 25 

02 Copo descartavel: PP 200 ml pacote c/100 unidades — 
Copo em polipropileno normatizado pela ABNT conforme 
NBR 14865. 

Pacote 25 

03 Bandeja de inox: em aro inoxidavel retangular, sem 
alga, corn medidas aproximadas 27,8 x 05 x 44 cm. 

Unidade 04 

4 — LOCAL DE FORNECIMENTO: Os itens deverao ser entregues na Camara 
Municipal de Wenceslau Braz situada na Rua Oswaldo Reinaldo no 27, Bairro Centro, 
Wenceslau Braz. 

5 — CONDlcOES DE FORNECIMENTO: Os itens deverao ser novos a acondicionados 
adequadamente em sua embalagem original. 

Qualquer custo corn transporte carga a descarga dos produtos fica a cargo da 
contratada. 

A contratada se responsabilizara por quaisquer danos aos materials decorrentes do 
transporte ou descarga indevidas, devendo substituir o item danificado. 
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6- FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado no prazo maxima de 30 dias 
apos o atestado de recebimento da nota fiscal pela Camara Municipal. 

6.1. Em caso de devolugao da nota fiscal/fatura para corregao, o prazo para pagamento 
passara a fluir apos a sua reapresentapao. 

7- DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUcAO 

7.1 Compra imediata. 

8 — DAS PENALIDADES 

8.1 Pela inexecupao total ou parcial do Termo de Referenda a Administragao podera, 
garantida a previa defesa, aplicar a seguinte sanpao: 

8.1.1 Nenhum pagamento sera efetuado pela Camara Municipal enquanto pendente de 
liquidagao qualquer obrigagao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplencia contratual. 

Wenceslau Braz, 09 de fevereiro de 2022. 

Dan iela Almeida Silva de Freitas 
Secretaria da Camara 

Camara Municipal de Wenceslau Braz • MG 
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