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EDITAL 

LICITAcAO MODALIDADE DISPENSA N° 02/2022 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz, atraves de sua Agente de Contratacao 
designada pela Portaria no 01/2022, assistida pelo Assessor Juridico, torna publico para o 
conhecimento dos interessados que esta procedendo licitacao na modalidade DISPENSA, 
do TIPO MENOR PRE~O POR ITEM, objetivando o AQUISlcAO DE ITENS DE HIGIENE 
E LIMPEZA, bern coma 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 (TENS DE HIGIENE E LIMPEZA, 
conforme relagao constante do Anexo I (Termo de Referencia). 

2— CONDICOES DE PARTICIPACAO: 

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

2.2 A participacao na presente Licitagao, enseja a aceitagao plena das condigoes 
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 Alteracoes 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 Situacao 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 apresentacao de 
certidao emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

4- PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 O preco unitario deve ser anexado em arquivo unico; 
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4.2 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferencia em papel timbrado da 
empresa, constando nome a enderego completo, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) 
devera(ao) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificagao do(s) signatario(s) e o 
cargo que exerce (Diretor, Gerente, a/ou Procurador), contendo as seguintes elementos: 

4.2.1 O(s) prepo(s) unitario(s), que devera(ao) ser cotado(s) em moeda nacional, com no 
maxima duas casas decimals depois da virgula, a nele ja deverao estar incluidos toda 
incidencia de impostos, transportes, custos diretos a indiretos relativos ao presente objeto, 
inclusive todos as encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios a tributarios, 
Cu quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razao do objeto 
deste Edital; 

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

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

5- DAS OBRIGACOES: 

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

5.1 Cumprir todas as clausulas a condicoes do presente Edital, de seu Anexo; 

* DO CONTRATANTE: 

5.2 Efetuar as pagamentos em conform idade corn as condigoes prescritas no Edital; 

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

6- DA ENTREGA DO OBJETO 

6.1 O objeto solicitado devera ser entregue conforme a programaQao enviada a mediante 
a ordem de compras/fomecimento do Setor de Compras nos seguintes locais a horarios: 

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

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

6.3 A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto corn o objeto. 

6.4 O prazo maximo para a entrega dos objetos nao podera ser superior a 30 dias, a 
contar da data de recebimento da "Ordem de Compra". 
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6.5 A licitante se responsabilizara pela entrega a oferecimento do objeto, em perfeitas 
condieoes, obedecendo as especificacoes constantes neste instrumento convocatOrio; 

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

7- GARANTIA 

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

8- DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento sera efetuado pela Camara, mediante a apresentacao da nota de 
empenho acompanhada de nota fiscal/fatura, em ate 30 (trinta) dias apos o recebimento 
dos produtos, devidamente atestado pela Administraeao. 

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

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DISPENSA N° 02/2022 

1 - Objeto: A presente aquisieao de itens de higiene a limpeza, tern par objetivo atender as 
necessidades da Camara Municipal de Wenceslau Braz, conforme especificagoes e 
quantidades estabelecidas neste anexo. 

2 — Justifcativa: Os materiais relacionados no objeto deste Termo de Referenda serao 
utilizados para limpeza a conservaeao das dependencias da Camara Municipal. 

Esta dispensa de licitacao esta sendo elaborada nos termos da Lei no 14.133/2021. 

3— DESCRIcAO DETALHADA: 

Item GENEROS HIGIENE E LIMPEZA 
DESCRI~AO DO ITEM 

Unidade 
Aquisigao 

Quantidade. 

01 Desinfetante - Composigao aromatica, acondicionado 
em fiasco plastico contendo 500 ml; germicida e 
bactericida, suas condicoes deverao estar de acordo 
corn o registro a Iaudo analitico do fabricante. 

Unidade 06 

02 
Desodorizador de ambientes - Aerossol, 400m1, 

Unidade 05 
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perfumado. 

03 Limpador Instantaneo: de use geral pare limpeza de 
superficies lavaveis a pisos, azulejos, pias a bancadas. 
Para ser diluldo em agua. Corn registro no MS e 
ANVISA. Perfumes florais. Frasco de plastico corn 
500m1. 

Unidade 20 

04 Luva para Limpeza M: de latex multiuso forrada, Para 
use geral em limpezas. TAM -M 

Unidade 24 

05 Papel toalha Interfolha: 2 dobras, corn 2 Iir has, 
branco; luxo, com alto poder de absorcao a resistencia, 
que nao desfazem na mao. Confeccionado com fibra 
celulOsica de alta qualidade. Dimensoes aproximadas 
23x21 cm, embalagem com 1000 folhas. 

Pacote 10 

4 — LOCAL DE FORNECIMENTO: Os itens deverao ser entregues na Camara Municipal 
de Wenceslau Braz situada na Rua Oswaldo Reinaldo n° 27, Bairro Centro, Wenceslau 
Braz. 

k 

5 — CONDICCES DE FORNECIMENTO: Os produtos deverao ser novos e 
acondicionados adequadamente em sua embalagem original. 

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

A contratada se responsabilizara por quaisquer danos aos materiais decorrentes do 
transporte ou descarga indevidas, devendo substituir o item danificado. 

6- FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 dias 
ap6s 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 ap6s a sua reapresentacao. 

7- DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUcAO 

7.1 Compra imediata 
k 

8— DAS PENALIDADES 

8.1 Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administragao podera, garantida a 
previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes: 

8.2 Multa de 1 % (um por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, ap6s o 
qual sera considerado desistente; 

8.3 Multa de 10 % (dez por cento) pela inexecugao total ou parcial do contrato ou por 
qualquer outro descumprimento contratual, cumulada com a pena de suspensao do direito 
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de licitar e o impedimento de contratar corn a Camara Municipal pelo prazo de 02 (dois 
anos). 

8.4 As penalidades serao registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

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

Wenceslau Braz, 09 de fevereiro de 2022. 

Daniela Almeida Silva de Freitas 
Secretaria da Camara 
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