
Câmara Municipal de Marília

 Edital de Licitação

1.  Preâmbulo
1.1   Edital número:  017/2007
1.2   Modalidade: Convite número 013/2007 
1.3   Tipo: Menor preço
1.4   Autorização para abertura nº 017/2007
1.5   Lei Regulamentadora: Lei federal n. 8.666/93 com suas modificações posteriores. 
1.6   Encerramento:  16/07/2007 as 09 horas
1.7   Abertura:  16/07/2007 as 09 horas e 15 minutos

2. Do Objeto
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais 

gráficos  (impressos)  especificados  no  Anexo  II,  a  que  este  se  encontra  vinculado,  fazendo  parte 
integrante do presente edital.

O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art 65 § 1º 
da Lei 8.666/93.

3. Da Execução do Objeto
Os detalhes que não afetem a execução do objeto (dizeres contidos nos impressos, número de 

linhas e colunas e outros) serão definidos posteriormente por servidores designados pelo Diretor Geral 
da Câmara.

Os licitantes que assim o quiserem poderão comparecer à Câmara Municipal de Marília, na 
rua Bandeirantes, nº 25, para conhecer os modelos de impressos a serem confeccionados, bem como 
obter informações.

A entrega dos produtos será feita parceladamente, em até 3 lotes, a serem solicitados pela 
Câmara Municipal de Marília.

4. Condição de pagamento
Os pagamentos serão efetuados com a apresentação de Nota Fiscal de Fornecimento ou outro 

documento  legal  que  a  substitua,  até  o  10º  (décimo)  dia  útil  do  mês  subseqüente  àquele  do 
fornecimento dos produtos.

Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Convite 013/2007).
Nenhum valor será devido pela Licitadora, além daquele apresentado para efeito da proposta e 

suas eventuais atualizações monetárias,  quer  a título de despesa com transportes ou com estadias, 
processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis sociais, etc.

Não  serão  aceitas  propostas  com  pagamento  antecipado  e  ainda,  não  serão  levados  em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

5. Da Despesa 
As  despesas  decorrentes  desta  licitação  serão  cobertas  com  os  recursos  provenientes  da 

dotação 3.3.90.39–01.031.0002.2.0002-1–Sub-elemento 63 - Serviços Gráficos –Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica - Verba 25.

6. Da Documentação
Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar:

a) Prova de  regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular;
b) Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS), 

demonstrando situação regular;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal mobiliária;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal imobiliário;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Procuradoria Federal;
g) Cópia do contrato social, juntamente com posteriores alterações; 



Câmara Municipal de Marília

h) Declaração  de  que  não  possui  em  seu  quadro  de  funcionários  menores  de  dezoito  anos 
submetidos  a  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  que  não  possui  em  seu  quadro 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

A  comissão  de  Licitação  diligenciará  por  meio  de  consulta  direta  aos  sites dos  órgãos 
expedidores na Internet, a veracidade de documentos obtidos por mídia eletrônica.

7. Das Propostas
As propostas deverão conter:
a) o  preço separadamente  por item dos produtos apresentados,  como também o preço global 

(soma total) de todos os itens, conforme o contido no anexo II;
b) prazo de validade da proposta de no mínimo 15 dias.
c) declaração de que a entrega dos produtos será feita parceladamente, em até 3 lotes, a serem 

solicitados pela Câmara Municipal de Marília.

8. Da Entrega da Documentação e das Propostas
A documentação e as propostas deverão ser entregues na Secretaria Administrativa “Dr. José 

Cunha de Oliveira” da Câmara Municipal de Marília, em papel timbrado do proponente, sem emendas 
nem rasuras,  em 02 (dois)  envelopes  fechados e  rubricados,  sendo um com os  seguintes  dizeres: 
“DOCUMENTAÇÃO  PARA  O  CONVITE  Nº  013/2007”  e  o  outro:  “PROPOSTA  PARA  O 
CONVITE Nº 013/2007”, devendo ser entregues até às 09 horas do dia 16 de julho de 2007.

9. Da Abertura dos Envelopes
A abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas será feita às 09 horas e 15 

minutos do dia 16 de julho de 2007, podendo o ato da abertura ser presenciado pelos interessados que 
assim o desejarem, devidamente credenciados pela empresa através de procuração.

10.   Do Julgamento
O critério de julgamento será o de menor preço global.

11.   Do Contrato
A  empresa  vencedora  será  convocada  no  prazo  de  até  02  (dois)  dias  úteis  da  data  do 

encerramento da licitação para firmar o contrato; caso não compareça, serão convocadas as empresas 
classificadas em seqüência.

12.   Da Duração do Contrato
O contrato objeto desta licitação terá validade até 31 de dezembro de 2007 ou até a utilização 

da  quantidade  licitada  constante  no  anexo  II,  podendo  sofrer,  nas  mesmas  condições  contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos 
do art 65 § 1º da Lei 8.666/93.

13.   Das Sanções
O CONTRATANTE ou a CONTRATADA no caso de inadimplemento  do ajustado estará 

sujeito ao pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato.

14.   Do  Reajuste
Os valores contratados poderão sofrer reajustes, para refletir a variação de custos decorrentes 

da inflação, de acordo com os índices fornecidos pelo Governo e que estejam sendo praticados na 
ocasião do reajuste, ficando nesta data estabelecido que o índice a ser aplicado será o IPC – Índice de 
Preços  ao  Consumidor  da  Fundação  Instituto  de  Pesquisas  Econômicas  ou  por  outro  índice  ou 
sistemática fixados em lei.

Os valores apresentados na proposta serão reajustados, sempre que devidamente justificados.

15.   Dos Recursos
A interposição de recursos será de acordo com o estabelecido pelo artigo 109 da lei federal nº 

8666/93, com suas modificações posteriores.
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16.   Disposições Gerais

A Câmara Municipal de Marília se reserva o direito de vistoriar aleatoriamente, quando da 
entrega dos materiais, e se houver alguma irregularidade quanto à troca de produtos propostos por 
outros, a empresa se compromete a substituir o lote integralmente, sem custos para a Câmara, e no 
máximo em 3 (três) dias úteis.

A Câmara Municipal de Marília se reserva ainda o direito de não aceitar impressos manchados 
ou  de  tamanhos  diferentes  dos  solicitados,  e  caso  tais  fatos  venham  a  ocorrer,  a  empresa  se 
compromete a substituir o lote integralmente, sem custos para a Câmara, no máximo em 3 (três) dias 
úteis.

Melhores esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria Administrativa "Dr. José Cunha 
de Oliveira", da Câmara Municipal de Marília, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 
14h30 às 18 horas.

Marília, 2 de julho de 2007 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi 
Presidente da 

Comissão de Licitação
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO - CONVITE 013/2007

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) 
ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Contrato para fornecimento de material gráfico (impressos) especificados no Anexo II para a Câmara 
Municipal de Marília, que entre si fazem como CONTRATANTE, que assim passa a ser designada 
neste contrato  a Câmara Municipal de Marília,  C.G.C. 44.478.196/0001-08, neste ato representada 
pelo seu Presidente  Eduardo Nascimento, brasileiro, casado,  comerciário  e como CONTRATADA, 
que assim passa a ser designada neste ato a empresa ........................................,  portadora do CGC. 
......................, localizada a....................., aqui representada pelo senhor.......................,portador do RG 
n. ................... e CPF-MF..........................

Consoante as disposições expressas no Convite número 013/2007, tudo em conformidade com 
a Lei Federal número 8666/93 com suas modificações posteriores, celebram o presente instrumento de 
contrato, pactuando para tanto o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui objeto  o  fornecimento de materiais gráficos (impressos) especificados no Anexo II, 

a que este se encontra vinculado, fazendo parte integrante do presente contrato.
O objeto do presente contrato poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art 65 § 1º 
da Lei 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Os detalhes que não afetem a execução do objeto (dizeres contidos nos impressos, número de 

linhas e colunas e outros) serão definidos posteriormente por servidores designados pelo Diretor Geral 
da Câmara.

A entrega dos produtos será feita parceladamente, em até 3 lotes, a serem solicitados pela 
Câmara Municipal de Marília.

A CONTRATANTE se reserva o direito de vistoriar aleatoriamente, quando da entrega dos 
materiais,  e  se  houver  alguma irregularidade  quanto  à  troca  de  produtos  propostos  por  outros,  a 
CONTRATADA  se  compromete  a  substituir  o  lote  integralmente,  sem  custos  para  a 
CONTRATANTE, e no máximo em 3 (três) dias úteis.

A CONTRATANTE se reserva ainda o direito de não aceitar impressos manchados ou de 
tamanhos  diferentes  dos  solicitados,  e  caso  tais  fatos  venham  a  ocorrer,  a  CONTRATADA  se 
compromete a substituir o lote integralmente, sem custos para a Câmara, no máximo em 3 (três) dias 
úteis.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os seguintes valores........
Os pagamentos serão efetuados com a apresentação de Nota Fiscal de Fornecimento ou outro 

documento legal que a substitua, devidamente acompanhada das requisições expedidas pela Câmara 
Municipal de Marília  até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente àquele do fornecimento dos 
produtos.

Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Convite 013/2007).
Nenhum valor será devido pela  CONTRATANTE, além daquele apresentado para efeito da 

proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com transportes ou com 
estadias, processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis sociais, etc.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE através da Divisão Contábil da Secretaria 
Administrativa "Dr. José Cunha de Oliveira", da Câmara Municipal de Marília.

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE
Os valores contratados poderão sofrer reajustes, para refletir a variação de custos decorrentes 

da inflação, de acordo com os índices fornecidos pelo Governo e que estejam sendo praticados na 
ocasião do reajuste, ficando nesta data estabelecido que o índice a ser aplicado, será o IPC – Índice de 
Preços  ao  Consumidor  da  Fundação  Instituto  de  Pesquisas  Econômicas  ou  por  outro  índice  ou 
sistemática fixados em lei.
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Os valores do presente contrato serão reajustados, sempre que devidamente justificados.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO
O contrato objeto desta licitação terá validade até 31 de dezembro de 2007 ou até a utilização 

da  quantidade  licitada  constante  no  anexo  II,  podendo  sofrer,  nas  mesmas  condições  contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos 
do art 65 § 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES
O CONTRATANTE ou a CONTRATADA, no caso de inadimplemento do ajustado estará 

sujeito ao pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) o atraso injustificado na execução do fornecimento dos materiais
c) o desatendimento as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar o fornecimento dos materiais, assim como a de seus superiores;

A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília nos casos previstos 

nos itens “a” a “c”, supracitados;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, CONVITE nº 

013/2007, desde que haja conveniência para a Câmara Municipal de Marília; e,
c) judicial, nos termos da Lei Federal 8.666/93 com suas modificações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA: DAS DOTAÇÕES 
As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos provenientes 

da dotação 3.3.90.39–01.031.0002.2.0002-1–Sub-elemento 63 - Serviços Gráficos –Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica - Verba 25.
 
CLÁUSULA NONA: DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, Estado de São Paulo.

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, para 
um único e só fim de direito.

Marília,.........de .................de 2007
CONTRATANTE:

Eduardo Nascimento
 Presidente

CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO  II
Impressos destinados à Câmara Municipal de Marília

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO

001 00250 Unidade
Pasta  para  capas  de  projeto,  1x0  cores,  medida  47x32,5  cm  com 
vinco, em papel sulfite  150 mg² - Secretaria

002 00100 Unidade
Pasta  para  capas  de  projeto,  1x0  cores,  medida  47x32,5  cm  com 
vinco, em papel sulfite  150 mg² - Comissão dos Registros Históricos 

003 00100 Bloco com 50 fls
Ficha de controle de ligações telefônicas, 1x0 cores, medida 31x 20 
cm, em papel sulfite 75mg²

004 00015 Blocos com 50 fls Ficha de controle de tráfego, 1x0 cores, medida A-4, em sulfite 75mg²

005 00010 Bloco com 50 fls
Ficha  de  comunicação  de  ocorrência,  1x0  cores,  medida  A-4,  em 
sulfite 75mg²

006 00025 Bloco com 50 fls 
Ficha de requisição  para controle de material, 1x0 cores, medida A-4, 
em sulfite 75mg² 

007 15000 Unidade Papel timbrado, A-4, 4x0 cores, em sulfite 90mg² 

008 00010 Bloco  de 50 fls Requisição de falta abonada, 1x0 cores, medida sulfite  A-4,75mg² 

009 00050 Bloco de 50 fls
Ficha  de ordem de serviço, 1x0 cores, medida 15x 20 cm, em sulfite 
75mg² 

010 00020 Bloco de 50 fls
Requisição para transmissão de fax,  1x0 cores,  medida sulfite A-4, 
75mg² 

011 00020 Bloco de 30 fls
Ficha de autorização de entrada na Câmara, 1x0 cores, medida 15 x 
14 cm , em sulfite 75mg² 

012 00050 Bloco de 50 fls
Ficha de protocolo para Sessões Solenes, 1x0 cores, medida, 21x9,5 
cm, em sulfite 75mg² 

013 00050 Bloco de 50 fls
Ficha de Recepção de Sessão Solene, 4x0 cores, medida 21x 9,5 cm, 
em sulfite 90mg² 

014 00020 Bloco de 50 fls
Comprovante de entrega de documentos, 1x0 cores, medida 13 x 10 
cm, em sulfite 75mg² 

015 00030 Bloco de 50 fls
Ficha de requisição de cópias reprográficas, 1x0 cores, medida 13 x 
10 cm, em sulfite 75mg² 

016 00008 Bloco de 50 fls
Ficha de encerramento da Ordem do Dia, 4x0 cores, medida 21x15 
cm, em sulfite 90mg² 

017 00008 Bloco de 50 fls
Ficha  de encerramento  do Pequeno Expediente,  4x0 cores,  medida 
21x15 cm, em sulfite 90mg²

018 00008 Bloco de 50 fls
Ficha de encerramento do Expediente, 4x0 cores, medida 21x15 cm, 
em sulfite 90mg²

019 01000 Unidade Hino a Marilia,  4x0 cores, medida 21x15 cm, em sulfite 75mg² 

020 03000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 16,2 x 11,4 cm – branco

021 12000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 22,9x11,4cm – branco

022 03000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 24,8x18,5 cm – branco 

023 03000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 24,8x18,5 cm – pardo.

024 06000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 34x24 cm – branco 

025 06000 Unidade Envelope timbrado, 1x1 cores, medida 34x24cm – pardo 

026 05000 Unidade Envelope timbrado, 1x0 cores, medida 41x31 cm – branco

027 03000 Unidade
Pasta  para  capas  de Empenho 1x0 cores,  medida  47,5x33cm, com 
vinco, em papel sulfite 150 mg² - cor verde

028 00010 Bloco com 50 fls.
Ficha para requisição de compras e serviços, 1x0 cores, medida A-4, 
em sulfite 75mg²
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029 00005 Bloco com 50 fls.
Ficha  de  Saída  durante  o  Expediente,  1x0  cores,  medida  A-4,  em 
sulfite 75mg²

030 00005 Bloco com 50 fls.
Ficha  de  justificativa  de  faltas,  1x0  cores,  medida  A-4,  em sulfite 
75mg²

031 00200 Bloco com 50 fls.
 Apontamentos, com marca d’água, 1x0 cores, medida 19x14 cm, em 
sulfite 75mg²

032 00020 Bloco com 50 fls.
Ficha de Requisição de Combustível, 1x0 cores, medida 21x15cm, em 
sulfite 75mg², em duas vias e numeração seqüencial 
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