
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: oficiak camarawenceslaubraz.mq.gov.br 

EDITAL 04/2022 

LICITAcAO MODALIDADE DISPENSA N° 03/2022 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz, atraves de sua Agente de Contratagao 

designada pela Portaria n° 01/2022, assistida pelo Assessor Juridico abaixo assinado, 

torna publico pars o conhecimento dos interessados que fara realizar licitagao na 

modalidade DISPENSA, do TIPO MENOR PRECO POR ITEM, objetivando a 

AQUISIcAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, corn inicio no dia 18 de fevereiro de 2022, 

fundamentado no Art. 6°, inciso XLIII, artigo 74, inciso IV e artigo 79 da Lei n° 

14.133/2.020 e Lei Complementar Municipal n° 742/2021. 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto da presente licitagao e AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, 
conforme relagao constante do Anexo I (Termo de Referencia). 

2— CONDICOES DE PARTICIPACAO: 

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

2.2 A participapao na presente Licitarao, enseja a aceitarao plena das condigoes 
prescritas neste Edital e 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 e trabalhista e qualificagao economico-financeira, 
conforme abaixo: 

3.1 .1 Copia do Contrato Social e Alteragoes posteriores ou Copia da ultima Alteracao 
Consolidada e das alteragoes subsequentes, registrados na Junta Comercial do 
Estado; 

3.1.2 Consulta de Regularidade do Empregador; 

3.1.3 Emissao de Comprovante de Inscricao e Situagao 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; 
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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 O prego unitario deve ser anexado em arquivo unico; 

4.2 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferencia em papel timbrado da 
empresa, constando nome e 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, e/ou Procurador), contendo os 
seguintes elementos: 

4.2.1 O(s) preco(s) unitario(s), que devera(ao) ser cotado(s) em moeda nacional, corn 
no maxima duas casas decimais depois da virgula, e nele já deverao estar incluidos 
toda incidencia de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao 
presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 
securitarios e tributarios, ou 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 60 (sessenta) 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. 

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

5- DAS OBRIGACOES: 

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

5.1 Cumprir todas as clausulas e condipoes do presente Edital, de seu Anexo; 

* DO CONTRATANTE: 

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

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

6- DA ENTREGA DO OBJETO 

6.1 O objeto solicitado devera ser entregue conforme a programagao enviada e 
mediante a ordem de compras/fornecimento do Setor de Compras nos seguintes 

locais e 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 

16:00h. 
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6.2 Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora devera 
promover a substituigao do mesmo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, 
sujeitando-se as penalidades previstas neste edital. 

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

6.4 0 prazo maxima para a entrega dos objetos nao podera ser superior a 30 dias, a 
contar da data de recebimento da °Ordem de Compra". 

6.5 A licitante se responsabilizara pela entrega e oferecimento do objeto, em perfeitas 
condigoes, obedecendo 

as especificacoes constantes neste instrumento 
convocatorio; 

6.6 Os objetos deverao ser novas e acondicionados adequadamente em embalagens; 

7- GARANTIA 

7.1 A garantia e aquela usualmente fornecida pelo fabricante e demais condigoes 
estabelecidas neste Termo de Referencia; 

7.8 A Camara Municipal de Wenceslau Braz reserva-se o direito de nao receber os 
materiais em desacordo cam as especificagoes 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 pena de 
rescisao do termo equivalente e sem prejuizo das penalidades e sangoes previstas 
neste instrumento convocatorio. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 0 pagamento sera efetuado pela Camara, mediante a apresentagao da nota de 
empenho acompanhada de nota fiscal/fatura, em ate 30 (trinta) dias apos o 
recebimento dos materiais, devidamente atestado pela Administracao. 

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

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DISPENSA N° 04/2022 

1 - Objeto: A presente aquisigao de impressos graficos, tem par objetivo atender as 

necessidades da Camara Municipal de Wenceslau Braz, conforme especificacoes e 

quantidades estabelecidas neste anexo. 
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2 — Justificativa: Os itens relacionados no objeto deste Termo de Referenda serao 
para montagem de arquivos a entrega de convites da secretaria da Camara Municipal. 

Esta dispensa de licitacao esta sendo elaborada nos termos da Lei n° 
14.133/2021. 

3— DESCRIcAO DETALHADA: 

Item IMPRESSOS GRAFICOS 
DESCRICAO DO ITEM 

Unidade 
Aquisicao 

Qtd. 

01 Conjunto de capa a contra capa para montagem 
de arquivo: CAPA: tamanho: 24,5cm x 30,5 cm. 
Cor: branca. Gramatura: 300gr. Corn Bordas de linha 
simples, na cor preta. Impressao na cor preta: 
margem superior esquerda: desenho de BRASAO 
da cidade a margem superior direita BRASAO do 
Poder Legislativo Municipal. Entre os brasoes: 
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ. Em 
baixo: RUA OSWALDO REYNALDO, 27 - CEP 
37512-000 - WENCESLAU BRAZ - MINAS 
GERAIS. Corn dobras marcadas a dois furos para 
grampo trilho. CONTRA CAPA: 24,5cm x 30,5 cm. 
Cor: branca. Gramatura: 300gr. Lisa. Corn dobras 
marcadas a dois furos para grampo trilho 

Unidade 500 

02 Envelope para convite: Tamanho 160 x 235 mm, 
na cor creme/marfim, acabamento de otima 
qualidade, peso de 80g. Impressao colorida: 
margem superior esquerda: desenho de BRASAO 
da cidade a margem superior direita BRASAO do 
Poder Legislativo Municipal. Entre os brasoes 
impressao na cor preta: CAMARA MUNICIPAL DE 
WENCESLAU BRAZ. Em baixo: Rua Oswaldo 
Reynaldo, 27— CEP 37512-000— Wenceslau Braz —
Minas Gerais 

Unidade 200 

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. 

5 — CONDlcOES DE FORNECIMENTO: Os materiais deverao ser novas e 
acondicionados adequadamente em sua embalagem original. 

Qualquer custo corn transporte carga a descarga dos materials 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 maximo de 30 
dias apos o atestado de recebimento da nota fiscal pela Camara Municipal. 

6.1. Em caso de devolucao da nota fiscal/fatura para correcao, o prazo para 
pagamento passara a fluir apos a sua reapresentacao. 

7- DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUcAO 

7.1 Compra imediata 

8— DAS PENALIDADES 

8.1 Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracao podera, garantida a 
previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes: 

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

8.3 Multa de 10 % (dez por cento) pela inexecucao total ou parcial do contrato ou por 
qualquer outro descumprimento contratual, cumulada corn a pena de suspensao do 
direito 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 
liquidacao qualquer obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplencia contratual. 

Wenceslau Braz, 18 de fevereiro de 2022. 

Daniela Almeida Silva de Freitas 
Secretaria da Camara 
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EXTRATO PARA PUBLICACAO 

CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

EXTRATO 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz — MG torna publico que esta 
recebendo cotagoes corn inicio no dia 18 de fevereiro de 2022 para 
Dispensa de Licitagao n° 03/2022 conforme Edital anexo. 
Contratante: Camara Municipal de Wenceslau Braz (MG) 
Objeto: Aquisigao impressos graficos 
Base Legal: Lei n° 14.133/2021 
Dotacao Orcamentaria: 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 Fonte 100. 

Wenceslau Braz, 18 de fevereiro de 2022 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE: 
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG 

REGISTRADO E PUBLICADO 

Na data de:  I /C'7/2022  a  /. /2022 

Daniela Almeida Silva de Freitas 

Secretaria Executiva 


