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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Convite n.º 001/2016 
 

  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 Global 

 
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 
15h00min do dia 27 de abril de 2016, na Secretaria desta Câmara Municipal, na 

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

 
e) ABERTURA DO ENVELOPE 01: às 15h10min do dia 27 de abril de 2016, 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 15h20min do dia 27 de abril de 2016, 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 dos materiais de limpeza e higiene, gêneros 
alimentícios, copa e cozinha, para consumo da Câmara Municipal de Sete Barras, cujas especificações 

estão abaixo discriminadas: 
 

 

Gêneros Alimentícios 

Ítem Und Descrição  Qdade 

1 Pacote Açúcar Refinado Especial, Pacote de 1 kg, validade de 1 ano. 

48 
2 Unidade Água Mineral Natural fluoretada e radioativada na fonte, 

recipiente em copo plástico de 200 ml. 

1728 
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3 Unidade Água Mineral Natural fluoretada e radioativada na fonte, 
recipiente em copo plástico de 500 ml. 

864 
4 Pacote Bolo de Abacaxi. Composição: Açúcar, Farinha de Trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, gordura vegetal, açúcar 
invertido, polpa de abacaxi, glicose de milho, leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, coco ralado, sal refinado, farinha 
de soja, amido, fermentos químicos pirosfosfato ácido de sódio e 
bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos, conservador propionato de sódio e aromatizantes, com 
glúten. Pacote com 350g 96 

5 Pacote Bolo de Coco. Composição: Açúcar, Farinha de Trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovo, gordura vegetal, açúcar invertido, 
leite em pó desnatado, soro de leite em pó, coco ralado, sal 
refinado, farinha de soja, amido, fermentos químicos pirosfosfato 
ácido de sódio e bicarbonato de sódio, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, conservador propionato de sódio e 
aromatizantes, com glúten. Pacote com 350g 

96 
6 Pacote Bolo de Laranja. Composição: Açúcar, Farinha de Trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, gordura vegetal, açúcar 
invertido, polpa de laranja, glicose de milho, leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, coco ralado, sal refinado, farinha 
de soja, amido, fermentos químicos pirosfosfato ácido de sódio e 
bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos, conservador propionato de sódio e aromatizantes, com 
glúten. Pacote com 350g 96 

7 Pacote Biscoito Cookies. Composição: Farinha de Trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, margarina, amido, coco ralado, 
leite em pó, sal, refinado, fermento químico bicarbonato de sódio, 
vanilina em pó, acidulante ácido cítrico e aromatizante, com glúten. 
Pacote com 350g 

96 
8 Pacote Biscoito Salgado – Água e Sal, embalagem com 400g. 

composição: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, amido, sal refinado, extrato de malte, soro de 
leite em pó, açúcar invertido, açúcar, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhorador de 
farinha protease, com glúten. 

96 
9 Pacote Café a Vácuo tipo tradicional, torrado e moído, sem glúten, selo 

de pureza ABIC, pacote com 500 g, validade de 1 ano. 

96 
10 Pacote Chá Mate Tostado sabor natural, embalagem com 250 g 

60 
11 Pote Margarina, com sal, pote de 250 g. composição: Gorduras 

vegetais hidrogenadas, sebo animal, ácido sulfúrico, leite de vaca, 
soda cáustica, ácido benzóico, ácido butil hidroxitolueno 
(explosivo), galato propila, Corante Artificial, Aromatizantes 
Artificiais, Antioxidantes Artificiais, Estabilizantes Artificiais,  
Vitamina A sintética ou Acetato de Vitamina A2. 36 
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12 Pote Maionese, composição: Água, Óleo vegetal, Vinagre, Amido 
Modificado, Ovos Pasteurizados, Açúcar, Sal, Suco de Limão, 
Acidulante Ácido Lático, Espessante Goma Xantana, Conservador 
Ácido Sórbico, Sequestrante, EDTA Cálcio Dissódico, Corante 
Páprica, Aromatizante (Aroma Natural de Mostarda) e 
Antioxidantes Ácido Cítrico, BHT e BHA. Não contém Glúten. 
Embalagem plástica em Pote de 250g. 36 

13 Pacote Pão de Forma, embalagem com 500g. composição: Farinha de 
Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
sal refinado, glúten, soro de leite em pó, conservador propionato 
de cálcio, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de 

cálcio e acidulante ácido ascórbico, com glúten. 
96 

14 Kg Pão Francês. Composição: farinha de trigo, fermento de pão, sal, 
açúcar e margarina, unidade de aproximadamente 50g. 

36 
15 Pacote Pão tipo Bisnaguinha, pacote com 300g. composição: Farinha 

de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, 
açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, 
leite integral, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato 
de cálcio, conservador propionato de cálcio e acidulante ácido 
ascórbico, com glúten. 

96 
16 Unidade Preparado Sólido para Refresco, em pó, colorido 

artificialmente, diversos sabores, embalagem de 35 g. 

480 
17 Kg Presunto Cozido  fatiado. Composição: Carne suína, água, sal, 

proteína vegetal de soja, açúcar, espessante carragena, 
estabilizante de tripolifosfato, e polifosfatode sódio, antioxidante 
eritorbato de sódio, aromas naturais, conservador nitrito de sódio e 
corante natural. 24 

18 Kg Queijo Mussarela fatiado. Composição: Leite Pasteurizado, 
Fermeto Lácteo, Cloreto de Sódio (sal), Cloreto de Cálcio, 
Coagulante e Conservador de Sorbato de Potássio. 

24 
19 Frasco Refrigerante, vasilhante plástico contendo 2 litros sabor limão 

20 
20 Frasco Refrigerante, vasilhante plástico contendo 2 litros sabor Laranja 

20 
21 Frasco Refrigerante, vasilhante plástico contendo 2 litros sabor Guaraná 

20 
22 Frasco Refrigerante, vasilhante plástico contendo 2 litros sabor Cola 

20 
23 Pacote Rosquinha de Baunilha, embalagem com 500g. Composição: 

Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, amido, ovo, soro de leite em pó, 
sal refinado,  canela em pó, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, 
acidulante ácido cítrico, vanilina e aromatizante, com glúten. 

96 



Câmara Municipal de Sete Barras 
 

Edifício “Vereador JOÃO MATIAS FERREIRA SOBRINHO” 

Plenário “Vereador JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS” 

Rua São Jorge, 100  - Vila Ipiranga - Sete Barras/SP  -  11.910-000   

CNPJ 44.306.751/0001-06         E-mail: camarasetebarras@linkbr.com.br 
Pabx:  (13) 3872-2403                Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br 

  

“ O U R O  V E R D E  D O  V A L E ”  
Mesa Diretora (2015/2016) 

 

José Lourenço de Sousa 

Presidente da Câmara 
 

Fernanda Coga Pinheiro 

Vice-Presidente 
 

Claudines Luiz Guedes 

1.º Secretário 
 

Ivonilce Antonia da S. Soares 

2.º Secretária 
 

Demais Vereadores: 
 

 

Claudemir José Marques 
 

Giancarlo Felipe da Silva 
 

José Eduardo Ribeiro 
 

Manoel Augusto Leite 
 

Renan Fudalli Martins 

24 Pacote Rosquinha de Coco, embalagem com 500g. Composição: Farinha 
de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado,  canela 
em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante ácido 
cítrico e aromatizante, com glúten. 96 

25 Pacote Rosquinha de Leite, embalagem com 500g. Composição: Farinha 
de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, amido, ovo, soro de leite em pó, sal 
refinado,  canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante 

ácido cítrico, vanilina e aromatizante, com glúten. 

96 
26 Pacote Rosquinha de Milho Verde, embalagem com 500g. Composição: 

Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, 
leite em pó, sal refinado,  canela em pó, estabilizante lecitina de 
soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, acidulante ácido cítrico e aromatizante, com glúten. 

96 
27 Pacote Rosquinha de Nata, embalagem com 500g. Composição: Farinha 

de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado,  canela 
em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante ácido 
cítrico e aromatizante, com glúten. 

96 
 

Material de Limpeza e Higiene 

Ítem Und Descrição  Qdade 

1 Frasco Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou 
cálcio, com validade mínima de 6 meses, frasco plástico opaco, 
teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. 

96 
2 Frasco Álcool etílico em gel para limpeza, com teor alcoólico 

aproximado de 65 graus INPM, selo INMETRO, embalado em 

frasco 500 ml, validade mínima de 1 ano. 
48 

3 Frasco Álcool etílico líquido, com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 
Gl, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para 
manutenção da integridade do produto, rótulo com número de 
lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, 
frasco com 1000 ml. 48 

4 Pacote Bateria alcalina 9V, indicada para equipamentos eletrônicos tal 
como microfones, certificada pelo Inmetro, embalagem com 01 
(uma) unidade. 

48 
5 Peça Balde polipropileno, com capacidade para 08 litros, com alça e 

sem bico, com alta resistência a impacto, parede e fundo 
reforçado, com reforço no encaixe da alça, bordas reforçadas. 

4 



Câmara Municipal de Sete Barras 
 

Edifício “Vereador JOÃO MATIAS FERREIRA SOBRINHO” 

Plenário “Vereador JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS” 

Rua São Jorge, 100  - Vila Ipiranga - Sete Barras/SP  -  11.910-000   

CNPJ 44.306.751/0001-06         E-mail: camarasetebarras@linkbr.com.br 
Pabx:  (13) 3872-2403                Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br 

  

“ O U R O  V E R D E  D O  V A L E ”  
Mesa Diretora (2015/2016) 

 

José Lourenço de Sousa 

Presidente da Câmara 
 

Fernanda Coga Pinheiro 

Vice-Presidente 
 

Claudines Luiz Guedes 

1.º Secretário 
 

Ivonilce Antonia da S. Soares 

2.º Secretária 
 

Demais Vereadores: 
 

 

Claudemir José Marques 
 

Giancarlo Felipe da Silva 
 

José Eduardo Ribeiro 
 

Manoel Augusto Leite 
 

Renan Fudalli Martins 

6 Frasco Cera líquida para piso na cor incolor, princípio ativo solvente 
de petróleo, composição básica dispersão acrílica, emulsão de 
polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante, 
resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância 
química permitida, teor não voláteis mínimo 3% na categoria 
pronto uso, acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml. 

24 
7 Frasco Cera líquida para piso na cor verde, princípio ativo solvente de 

petróleo, composição básica dispersão acrílica, emulsão de 
polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante, 
resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância 
química permitida, teor não voláteis mínimo 3% na categoria 

pronto uso, acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml. 

140 
8 Unid Cloro ativo: frasco plástico c/ 2 litros - Composição: hipoclorito de 

sódio. 

24 
9 Pacote Copo descartável, poliestireno, com capacidade mínima para 50 

ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, as mangas não 
devem estar violadas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total do copo, quantidade, identificação do fabricante. 

144 
10 Pacote Copo descartável, poliestireno, com capacidade mínima para 

180 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, as mangas 
não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão 
resistente, deverá constar impresso na manga a capacidade total 
do copo, quantidade, identificação do fabricante,  

144 
11 Frasco Desinfetante bactericida de pinho frasco 500 ml – água, 

ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, 
perfume, EDTA e corante. 

60 
12 Frasco Desinfetante eucalipto frasco 2 litros – tensoativo catiônico, 

sequestrante, preservante, opacificante, controlador de Ph, 
fragrância e veículo. 

60 
13 Frasco Desodorizador ambiental, aerosol, frasco de alumínio 400 ml, 

diversos aromas. Composição: cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio, álcool etílico, propelente e fragância. Embalagem em 
formato cilíndrico, com identificação do produto, marca do 
fabricante, químico responsável, prazo de validade  e registro no 
Ministério da Saúde.  96 

14 Frasco Detergente automotivo líquido neutro com Cera, frasco de 

500 ml 

24 
15 Caixa Detergente em pó, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 
11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa com 1000 gramas, validade 
mínima de 1 ano. 12 

16 Frasco Detergente líquido, princípio ativo linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica 
tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, 
sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias 
químicas permitidas, composição aromática neutra, com validade 
mínima de 1ano, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 
ml. 36 
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17 Unidade Escova para limpeza de roupa, de mão com cerdas sintéticas, 
comprimento mínimo de 2,5 cm, com base em madeira ou em 
plástico com dimensões mínimas 7x13 cm. Deverá conter no 
mínimo de 50 tufos justapostos e homogêneos, dispostos a 
preencher toda a base, as cerdas deverão ter espessura média de 
0,60 mm. Formato oval. 4 

18 Peça Escova para limpeza sanitária, tipo lavatina (Vassourinha), 
base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em 
nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, 
mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula. 

6 
19 Unidade Esponja para limpeza, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 

mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e 
fibra sintética.  24 

20 Pacote Filtro de Papel grande n.º 03, embalagem com 30 unidades. 

60 
21 Rolo Filme de PVC transparente 28 cm x 30 m. 

12 
22 Unidade Flanela, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm 

48 
23 Pacote Guardanapo de papel, medindo aproximadamente 20 x 22 cm, 

pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca.  

144 
24 Frasco Inseticida doméstico, aerosol, composto de d-aletrina, 

permetrina, sem CFC, sem querosene, sem clorofluorcarbono, 
embalado em frasco metálico 300 ml. 

48 
25 Frasco Limpa Pneus líquido, frasco de 500 ml, indicado para aplicação 

em borracha, couro e plástico. 

12 
26 Pacote Lã de aço composto de aço carbono, acondicionado em saco 

plástico, contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g. 

12 
27 Frasco Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, 

conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com 
validade mínima de 2 anos, acondicionado em frasco plástico 
contendo 500 ml. 12 

28 Frasco Limpa móveis, emulsão aquosa cremosa, perfumado, para 
superfície em geral (exceto piso), composto de cera, silicone, 
solvente, emulsificante, conservante, sequestrante, perfume e 
água. Embalado em frasco plástico ou vidro 200 ml. 

48 
29 Frasco Limpa vidro, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de 

sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, 
com validade mínima de 1 ano, cor incolor, acondicionado em 
frasco plástico de 500 ml. 48 

30 Frasco Limpador concentrado para limpeza pesada 500 ml, dodecil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, 
solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, 
perfume, conservante. 48 
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31 Unid  Limpador de uso geral liquído multi-uso com álcool, 
embalagem plástica de 500 ml - lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvante, álcool etílico 0,94° INPM, perfume e água. 

96 
32 Frasco Limpador multiuso doméstico, líquido, composto de tensoativo, 

não iônico biodegradável, sequestrante, alcalinizante, preservativo, 
corante, perfume e água, com validade mínima de 1 ano. 

96 
33 Par Luva para limpeza, borracha de látex natural, tamanho GRANDE, 

reforçada, com superfície externa antiderrapante. 

24 
34 Frasco Óleo de Madeira, indicado para proteger e limpar portas, janelas 

e artefatos de madeira, embalagem plástica ou metal de 100 ml.  

24 
35 Peça Pano de copa e cozinha, composto de 100% algodão alvejado,  

medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10%, com bainha, 
na cor branca. 12 

36 Peça Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 
65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na 
cor branca. 24 

37 Peça Pá de lixo com chapa plástica, medindo 19 comprimento x 18,5 
largura cm, cabo de madeira com 40 cm. 

3 
38 Rolo Papel alumínio, medindo 45 cm x 4 m. 

12 
39 Pacote Papel toalha, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não 

recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 
23 cm, com oscilação de 10%, na cor branca, pacote com 2 
unidades. 48 

40 Unidade Pedra sanitária p/ banheiro – com suporte plástico, em sachê 
de no mínimo 25 gr . Diversas fragâncias. Composição: 
paradiclobenzeno, essência e corante. A embalagem deverá conter 
a identificação e composição do produto, responsável químico, 
marca do fabricante, data de fabricação e validade.  

288 
41 Pacote Pilha Alcalina – modelo AA, indicada para equipamentos 

eletrônicos, certificada pelo Inmetro, embalagem com 02 (duas) 
unidades 168 

42 Pacote Pilha Alcalina – modelo AAA, indicada para equipamentos 
eletrônicos, certificada pelo Inmetro, embalagem com 02 (duas) 
unidades 12 

43 Unidade Rodo de madeira – 40 cm – confecionado em madeira 
resistente, medindo aproximadamente 40 x 3,0 cm, com duas 
borrachas em E.V.A. (altura aproximada de 3cm ) e cabo longo em 
madeira revestido com plástico, com rosca e suporte suspensor. 
Deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e 
marca do fabricante. 

4 
44 pacote Sabão em barra glicerinado 200 gramas – sabão à base de 

ácidos graxos, glicerina, conservante, sal, inorgânico e água, 
pacote com 5 unidades. 3 

45 Pacote Saco de lixo para uso doméstico, de polietileno, com capacidade 
de 15 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm 
(espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, pacote com 
20 unidades. 60 
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46 Pacote Saco de lixo para uso doméstico, de polietileno, com capacidade 
de 30 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor 
preta, suportando no mínimo 10 kg, pacote com 10 unidades. 

60 
47 Pacote Saco de lixo para uso doméstico, de polietileno, com capacidade 

de 50 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm 
(espessura), na cor preta, pacote com 10 unidades. 

60 
48 Pacote Saco de lixo para uso doméstico, de polietileno, com capacidade 

de 100 litros, medindo largura 75 x altura mínima 105 cm, na cor 
preta, suportando 20 kg, pacote com 5 unidades. 

60 
49 Frasco Saponáceo líquido, princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato 

sódio, biodegradável, composição básica tensoativo aniônico, 
alcalinizante, agente abrasivo, essência, corante e outras 
substâncias químicas permitidas, composição aromática limão, 
acondicionado em tubo plástico, pesando 500 ml. 

12 
50 Frasco Silicone Automotivo em Gel, frasco de 200 a 300 ml, indicado 

para aplicação em borracha, couro e plástico. 

24 
51 Peça Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em 

prolipropileno medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm, com 66 tufos, contendo 
30 cerdas por tufo, com cerdas de pelo sintético, tipo lisa, cepa 
pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno 
medindo 120 cm, com gancho de polietileno de alta densidade, 
rosca em polietileno de baixa densidade. 4 

 

 1.2. A quantidade prevista no item anterior retrata o máximo de produtos que poderão ser 

adquiridos pela Câmara Municipal de Sete Barras durante a vigência do respectivo contrato, não 
importando, por conseguinte, na obrigação de aquisição da integralidade ali prevista.   

 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste convite para aquisição, os interessados, empresas do ramo 

pertinente ao objeto descrito no item 1.1..  
 

2.2. As empresas não convidadas, mas interessadas em participar do presente certame, 

deverão manifestar seu interesse junto à Secretaria Administrativa, no endereço indicado, em até 24 
(vinte e quatro) horas do 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 poder 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. 
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 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 Equipe de Pregão e juntados ao 

processo administrativo. 

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

de forma a não permitir sua violação e com os seguintes dizeres na parte externa: 
 

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS 
CONVITE Nº 001/2016 

 ABERTURA ÀS 15H10MIN DO DIA 27/04/2016 
 NOME DA PROPONENTE E CNPJ: 

 

 ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS 

CONVITE Nº 001/2016 
 ABERTURA ÀS 15H20MIN DO DIA 27/04/2016 

 NOME DA PROPONENTE E CNPJ: 
 

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 com todas as alterações que houver; 

 
3.1.2. Comprovante de inscrição da licitante junto ao CNPJ/MF. 

  

3.1.3. Comprovante de inscrição estadual da licitante. 
 

 3.1.4. Comprovante de inscrição municipal da licitante. 
 

 3.1.5. Prova de situação regular da licitante perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 

 3.1.6. Prova de situação regular da licitante perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da licitante (Certidão Negativa de Débitos), dentro do prazo de validade. 
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3.1.7. Prova de situação regular perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
(Certidão Negativa de Débitos), dentro do prazo de validade. 

 

 3.1.8. Licença de funcionamento da licitante emitida pela Vigilância Sanitária. 
 

 3.1.9. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (Certidão 
Negativa de Débitos), dentro do prazo de validade. 

 

3.1.10. Prova de situação regular perante o FGTS (Certidão Negativa de Débitos), dentro do 
prazo de validade. 

 
 3.1.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, 
OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) – 

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de validade de no máximo 180 (cento e 

oitenta) dias da data de sua expedição. 
 

3.1.12. Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme modelo no Anexo III. 
 

3.1.13. Declaração de não empregar menor, conforme modelo no Anexo IV. 

 
 3.2. A não apresentação de qualquer um dos documentos elencados no item 3.1. 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 rasuras, 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 de todos os itens constantes da planilha de orçamento. 
 

 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. 
 

 3.5. 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. 

 

 3.6. Os materiais deverão ser disponibilizados à Câmara, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da entregue à empresa vencedora da respectiva nota de empenho. 

 
 3.7. Os materiais deverão ser entregues na Rua João Jorge, nº 100, Vila Ipiranga, Sete 

Barras/SP. 

 
 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. 
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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 GLOBAL. 

 
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 Global. 
 

5.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, na presença dos licitantes diretamente interessados. 
 

 
 

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 no quinto dia útil contado após a efetiva entrega dos 
materiais com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, ocasião em que ocorrerá a liquidação total ou 

parcial do empenho mencionado no item 3.6.. 
 

 

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 de direito. 
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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. 

 
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, nomeada 

por meio da Portaria n.º 27/2013. 

 
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 16h30min. 
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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 - Lista de Itens. 

 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, 06 de abril 2016. 
 

 

 
 

 
JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA 

Presidente da Câmara 

 
 

 
 

 

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica: 
 

 
 

________________________ 
Jean Carlo de Oliveira 

OAB/SP n.º 162.098 


