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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Convite n.º 001/2015 
   

 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, estabelecida na Rua João Jorge, nº 

100 – Vila Ipiranga, Sete Barras/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.306.751/0001-06, por seu 
Presidente JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA, faz público que realizará, em sessão pública, licitação 

conforme especificação do objeto, Edital nº 001/2015, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, pelas legislações complementares e em conformidade com os termos e condições do 
presente EDITAL, com as seguintes características: 

 
 a) MODALIDADE: Convite 

 
b) TIPO: Menor Preço/item 

 

c) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2.2001 - Manut. Unidade - 
Câmara Municipal - 3.3.90.30 Material de Consumo 

 

d) CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 E 02: até às 
15h15min do dia 23 de setembro de 2015, na Secretaria desta Câmara 

Municipal, na Rua São Jorge, nº 100 – Vila Ipiranga – Sete Barras/SP. 

 
e) ABERTURA DO ENVELOPE 01: às 15h30min do dia 23 de setembro de 2015, 

na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sete Barras, na Rua São Jorge, nº 100, 
Vila Ipiranga, Sete Barras/SP. 

 
f) ABERTURA DO ENVELOPE 02: às 15h45min do dia 23 de setembro de 2015, 

na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sete Barras, na Rua São Jorge, nº 100, 

Vila Ipiranga, Sete Barras/SP. 
 

 
1. OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Convite a aquisição de 6.000 (seis mil) litros de combustível do 
tipo gasolina comum, para o veículo oficial ou de uso desta Câmara Municipal, e previsão de 

consumo pelo período de 1 (um) ano, sob o regime de MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as 
especificações do anexo I – planilha de orçamento, que faz parte integrante deste. 

 
 1.2. Havendo necessidade, devidamente comprovada e justificada em procedimento 

administrativo interno, a quantidade de litros a ser adquirida no prazo contratual poderá sofrer 

acréscimo de até 20% mediante acordo celebrado expressamente para tal fim, no entanto, a 
contratante não se obriga a adquirir a totalidade da quantidade de Gasolina Comum especificada no 

item 1.1. supra. 
 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar deste convite para aquisição, os interessados, empresas do ramo 
pertinente ao objeto descrito no item 1.1., qual seja, fabricantes ou empresas revendedoras dos itens. 
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2.2. As empresas não convidadas, mas interessadas em participar do presente certame, 
deverão manifestar seu interesse junto à Secretaria Administrativa, no endereço indicado, até 24 

(vinte e quatro) horas da data e horário previsto na letra “d” do preâmbulo. 

 
2.3. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes deverão estar 

representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias.  

 
 2.4. O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula de 

identidade ou documento equivalente, constituído por meio de procuração, em instrumento público ou 
particular, neste caso com firma do outorgante devidamente reconhecida em Cartório competente, em 

original ou cópia autenticada, que confira ao procurador poderes para negociar preços e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 
 2.4.1. A procuração mencionada no item anterior deve estar acompanhada de cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo da empresa. 
 

 2.5. Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, estará dispensado de 

apresentar a procuração mencionada no item 2.4., devendo, porém, entregar cópia autenticada do 
respectivo ato constitutivo da empresa ou do documento no qual estejam expressos os seus poderes. 

 
 2.6. O documento de credenciamento deverá ser entregue em separado dos envelopes 

“PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”.  

 
 2.7. A irregularidade da procuração mencionada no item 2.4., ou a sua não-apresentação, 

não impossibilita a participação da licitante, mas impede o interessado de se manifestar e de 
responder pela licitante durante a Sessão Pública. 

 
 2.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.  

 

 2.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação 
e juntados ao processo administrativo. 

  
 2.10. Para participar a licitante deverá apresentar os envelopes abaixo identificados, 

devidamente fechados de forma a não permitir sua violação e com os seguintes dizeres na parte 

externa: 
 

 
ENVELOPE 01 – HABILITAÇAO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS 
CONVITE Nº 001/2015 

ABERTURA ÀS 15H30MIN DO DIA 23/09/2015 

 NOME DA PROPONENTE E CNPJ: 
 

 
 ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS 

CONVITE Nº 001/2015 
ABERTURA ÀS 15H45MIN DO DIA 23/09/2015 

 NOME DA PROPONENTE E CNPJ: 
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2.11. Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para a apresentação do 
envelope, ou permitida a alteração, substituição do conteúdo da proposta. 

 

 
3. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

  
 

 3.1. No ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO, a empresa licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
 

3.1.1. Cópia do Contrato Social original e posteriores alterações se houver; 
 

 3.1.2. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (Certidão 
Negativa de Débitos – via sistema informativo “INTERNET” da Previdência Social – INSS) dentro do 

prazo de validade. 

 
3.1.3. Prova de situação regular perante o FGTS (Certidão Negativa de Débitos – Via Sistema 

Informativo “INTERNET”), dentro do prazo de validade. 
 

3.1.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

– Certidão Negativa de Débitos Municipais, dentro do prazo de validade. 
 

3.1.5. Comprovante de inscrição da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ, mediante cópia autenticada. 

 

 3.1.6. Comprovante de Registro na A.N.P. (Agência Nacional de Petróleo) via sistema 
informativo Internet. 

 
3.1.7. Prova de situação regular junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 

3.1.8. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação, conforme modelo no 

Anexo III  
 

3.1.9. Declaração de Não Empregar Menor, conforme modelo no Anexo IV  
 

 3.2. A não apresentação de qualquer um dos documentos dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.4, 

3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 e 3.1.9 implicará na inabilitação da licitante. 
 

 3.3. Os documentos acima deverão ser apresentados em original, formulário de INTERNET ou 
cópia autenticada no Cartório competente. 

 
 

 3.4. No ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL, a empresa licitante elaborará proposta 

única e exclusivamente no formulário – planilha de orçamento – Anexo I, fornecido por 
esta Câmara, de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando das mesmas 

a identificação da proponente, e a assinatura de seu responsável legal e as seguintes especificações 
mínimas: 

 

 3.4.1. Preços unitário e total do item ofertado; 
 

 3.4.2. Os preços deverão incluir todos os impostos, seguros, taxas, contribuições sociais, 
transportes e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da licitação. 
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 3.5. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, 
através do Departamento Nacional de Combustíveis, os mesmos serão reajustados tendo como teto a 

variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da 

proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando sobre o preço proposto, não podendo 
em hipótese alguma ser superior àquele de fato praticado pelo contratado diretamente na bomba. 

 
 3.6. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será automaticamente de 

30 (trinta) dias, contados da data fixada para a abertura dos envelopes, o qual se necessário, poderá, 

ser prorrogado mediante concordância dos licitantes. 
 

 3.7. O prazo de entrega dos itens deverá ser de abastecimentos diários e efetuados 
diretamente nos veículos desta Câmara ou de uso desta Câmara, e em ambos os casos, os usuários 

deverão ser identificados e estar de posse de requisição de abastecimento autorizado pela Diretoria 
Geral ou Presidência da Câmara. 

 

3.8. A empresa vencedora apresentará declaração indicando o nome do responsável ou dos 
responsáveis que assinarão o Termo de Contrato, com a qualificação completa e cargo que ocupa ou 

ocupam na empresa e, se procurador, o instrumento de mandato. 
 

 

4. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
  

4.1. A Comissão de Licitação efetuará, no local e período referidos no preâmbulo do presente 
Edital, o credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a 

proposta de preço ofertada pelo licitante, procedendo da seguinte forma: 

 
 4.1.1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, e sua apreciação. 
 

 4.1.2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 
respectivas propostas. 

 

 4.1.3. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados. 
 

 4.1.4. Classificação das propostas pelo tipo adotado no presente procedimento - MENOR 
PREÇO. 

 

4.2. Os licitantes somente poderão retirar suas propostas, desistindo de concorrer no 
certame, antes de encerrada a fase de habilitação, obrigando-se ao cumprimento das condições 

ofertadas até o término do prazo do contrato. 
 

4.3. Para efeitos de julgamento das propostas poderá a Comissão de Licitação proceder, a 
qualquer tempo, diligências no sentido de esclarecer e/ou, melhor fundamentar suas decisões. 

 

4.4. De todas as sessões serão lavradas atas, sendo as mesmas assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 

 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

5.1. O critério adotado para o julgamento das propostas é o de Menor Preço / item. 
 

5.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, na presença dos licitantes diretamente interessados. 
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6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.1. Dos atos decorrentes desta licitação caberão recursos na forma do disposto na Lei nº 
8.666/93. 

 
 

7. DO PAGAMENTO 

 
 7.1. O pagamento será efetuado quinzenalmente todo 5 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês, 

devendo as notas fiscais serem entregues na Diretoria Geral da Câmara Municipal, 3 (três) dias úteis 
anterior a data do pagamento. 

 
 7.2. No caso em que o vencimento recaia em dia no qual não haja expediente bancário, o 

mesmo será prorrogado, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte. 

 
 

8. DO CONTRATO 
 

8.1. O presente edital e a proposta vencedora farão parte integrante do contrato de 

fornecimento, cuja minuta se encontra no ANEXO II deste edital, para todos os fins e efeitos de 
direito. 

 
8.2. O contrato deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento da convocação pela licitante vencedora. 

 
 

9. DAS PENALIDADES 
 

9.1. As licitantes estarão sujeitas às penalidades administrativas consignadas na Lei nº 
8.666/93. 

 

9.2. Em caso de atraso na entrega dos itens, a empresa contratada ficará sujeita, a critério da 
CÂMARA, à aplicação de uma multa no valor de 1% (um por cento) do valor total do contrato de 

fornecimento por dia de atraso ocorrido. 
 

9.3. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CÂMARA, independente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  
 

a) inexecução parcial ou total do contrato; 
 

b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extra-judicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA; 

 

c) inobservância de dispositivos legais; 
 

d) dissolução da empresa CONTRATADA; 
 

e) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

9.4. Nos casos de rescisão pelas alíneas “a” ou “c” do item 9.3, a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
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9.5. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a 
assinatura do contrato no prazo assinalado no item anterior, ficará sujeita às penalidades previstas na 

Lei nº 8.666/93, à multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. A participação na presente licitação evidencia ter o participante examinado 

cuidadosamente o seu objeto e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente, no fornecimento objeto da licitação, aceitando irretratavelmente todos os termos deste 

edital e seus anexos. 
 

10.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, constituída 
nos termos da Portaria n.º 027/2013. 

 

10.3. Para efeitos de julgamento das propostas, poderá a Comissão de Licitação proceder, a 
qualquer tempo, diligências no sentido de esclarecer e/ou melhor fundamentar a decisão. 

 
10.4. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas com a Superintendência 

Administrativa da Câmara Municipal de Sete Barras, na Rua São Jorge, nº 100, Vila Ipiranga, Sete 

Barras/SP, telefone (13) 3872.2403, das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min. 
 

10.5. Questões técnicas, jurídicas ou de interpretação do presente edital deverão ser 
encaminhadas por escrito à Diretoria Geral da CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS. 

 

 
11. ANEXO: 

 
 11.1. Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos: 

 
 Anexo I – Planilha de Orçamento 

 Anexo II – Minuta do Contrato de Fornecimento 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 

 
 

Sete Barras, em 02 de setembro de 2015. 

 
 

 
 

JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica: 
 

 

 
________________________ 

Jean Carlo de Oliveira 
OAB/SP n.º 162.098 


