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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

CREDENCIAMENTO: 10 de maio de 2019, das 13:00 às 14:00 

VENCIMENTO: 10 de maio de 2019, às 14h00min 

 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo-SP e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 
Permanente de Licitação por meio do e-mail licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br. 

A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
 

 
 

 

Razão Social:    

 
C.N.P.J. n.    

 
I.E. n.    

 
Endereço:       

E-mail:    

Cidade:   Estado:   

Telefone:  Fax:     

Pessoa para contato:    

 
 
DECLARO que recebi nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 

 
Local:  , de  de 2018. 

 
 
 
 

________________________ 
 

Assinatura / Carimbo empresa 
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MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS, CONFORME RELACIONADO 
NO MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
DATA ABERTURA: 10 de maio de 2019, às 14:00 (Quatorze horas) 

LOCAL: Rua Garcia Braga, 93 centro - São Pedro do Turvo – SP – Fone/Fax: (14) 3377-9700 

 
1 – PREÂMBULO 
1.1. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2019, do tipo menor preço por item, contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de cursos profissionalizantes com profissionais capacitados, conforme relacionado no anexo 
I, regida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 4.390, de 07 
de novembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, da Lei Complementar n. 123, de 17 de 
dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
1.4. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de São Pedro do 
Turvo, na Rua Garcia Braga, nº 93, centro, iniciando-se no dia 10 de maio de 2019, às 14:00 
(quatorze horas) e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo licitatório. 
1.5. Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão pública de 
abertura de envelopes no dia previsto, a reunião será adiada para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora, ou em outro a ser definido previamente. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objetivo contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de cursos profissionalizantes com profissionais capacitados, conforme relacionado no anexo 
I. 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI 
3.1. Poderão concorrer neste pregão as empresas: 
3.1.1. Poderão participar do presente Pregão Presencial N° 011/2019, somente Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, no dia, hora e local 
estabelecido neste edital, empresa devidamente no ramo pertinente ao objeto e que satisfaçam todas 
as exigências do presente edital, nos itens com valor total estimado não superior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), conforme Art. 48 da Lei Complementar 123/2006. 
3.1.2. estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste 
Pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social ou documento equivalente; 
3.1.2.1. estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto 
deste Pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social, pelo Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (desde que atenda à Resolução CGSN nº 94, de 29/11/2011, em seu 
anexo XIII), ou documento equivalente; 
3.1.3. atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 
3.1.4. comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 
3.2. Não poderão concorrer neste pregão as empresas: 
3.2.1. declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 
3.2.2. em consórcio ou grupo de empresas. 
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3.3. Entende-se por Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 
Microempreendedor Individual – MEI aptas a participar do presente certame aquelas definidas no 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações 
previstas no § 4° deste mesmo Artigo 3° da Lei Complementar 123/2006. 
3.4. A Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – 
MEI doravante serão designadas respectivamente por ME/EPP/MEI. 
3.5. A ME/EPP/MEI deverá entregar junto com os documentos de habilitação, a declaração de 
enquadramento (ANEXO V). 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga.  
4.2. Para obter os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar o TERMO DE OPÇÃO, conforme modelo constante do ANEXO V 
e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme Instrução 
Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, de 30 de 
abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007).  
4.2.1. para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 19.406/02, 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar n.º 123/06,além de, não 
incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06.  
4.2.2. ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir que 
sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter tratamento 
diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n.º 
123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do§4º do artigo 3° da 
Lei Complementar n.º 123/06, constitui fraude à realização de ato do procedimento licitatório, 
sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.º 8.666/93.  
4.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
4.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
 
5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II, e a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando o 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n. 123/06 de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo V, deverão ser apresentados fora dos Envelopes n. 1 (Proposta) e n. 2 
(Habilitação). 
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5.2. A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 

 
6 - ENVELOPE PROPOSTA 
6.1. A proposta, nos termos do item 5.2 da clausula V, deverá ser apresentada datilografada ou 
digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; devendo 
conter:  
6.1.1. item (compatível com o objeto descrito), e especificação completa, desde que já não definida 
no ANEXO I;  
6.1.2. identificação do produto, inclusive a marca, modelo, o nome fantasia, e a procedência, quando 
houver;  
6.1.3. Proposta com o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional. 
Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos ou taxas e encargos 
sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É expressamente vedada a inclusão de valores 
pertinentes a encargos financeiros ou de previsões inflacionarias.  
6.1.4. prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias contados da 
data de encerramento da licitação.  
6.2. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 
sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.  
6.3. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 
cláusulas e condições do presente Edital.  
6.4. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 6.5. A 
procuração exigida no item 5.1 para acompanhamento da proposta de preços não precisará constar 
do “ENVELOPE PROPOSTA”, se tiver sido apresentada para o credenciamento neste Pregão.  
6.6. Na proposta poderá constar também os dados do responsável legal pela assinatura do contrato 
(Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço residencial ou comercial), além 
de endereço de e-mail para envio, sendo que caso a empresa não apresente, tal fato não implicará 
na desclassificação da empresa. 
 
7 - ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 5.2 da clausula V, deverá conter 
os documentos a seguir:  
 
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais;  
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  

ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  
7.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão.  
 
7.1.2. REGULARIDADE CADASTRAL  
7.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
7.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
 
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL 
7.1.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
7.1.3.2. Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual;  
7.1.3.3. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 
prova equivalente, na forma da lei; 
7.1.3.4. Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)  
7.1.3.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos 
itens 7.1.3.1 e 7.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das 
contribuições previdenciárias e de terceiros”.  
 
7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA  
7.1.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
7.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
7.1.5.1. declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não 
foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes (Anexo IV);  
7.1.5.2. declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo lll). OBS. – Caso alguma certidão 
expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja POSITIVA, reserva-
se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o efeito de NEGATIVA, nos 
termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional. 
 
7.2. DA HABILITAÇÃO DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
7.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos benefícios da Lei 
Complementar n.° 123/06, nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III deste edital, e, 
pretendam exercer os direitos decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião 
da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal (item 7.1.2 e subitens), mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
7.2.2. Constatada por meio da análise efetuada nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III 
deste edital, que uma ou algumas das participantes é empresa de pequeno porte ou microempresa e 
verificado que há restrições no que diz respeito à regularidade fiscal exigida pelo item 6.1.2 e 
subitens deste edital, essa, ou, essas empresas, serão admitidas a prosseguir no certame em 
igualdade de condições com as demais licitantes, observado o disposto no item 7.19 e subitens da 
clausula VII deste edital.  
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7.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
7.3.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data de 
encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.  
7.3.1.1. A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por qualquer 
processo de reprodução, autenticada por cartório competente;  
7.3.1.1.1. As autenticações poderão também ser feitas pelo pregoeiro ou membro da equipe de 
apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, desde 
que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos 
devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente. 
 

8 - O PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 60 (SESSENTA) minutos. DAS 13:00 AS 14:00. 
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital 
e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
8.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no  certame. 
8.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços manifestamente excessivos, 
irrisórios, simbólicos ou de valor zero, ou ainda aquelas que fizerem alusão a financiamentos 
subsidiados e de fundo perdido, assim como não atendam às especificações deste edital. 
8.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 
8.6. O (a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
8.7. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 
8.9. Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo 
máximo para o proponente ofertar seu lance. 
8.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
8.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
8.13. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
8.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos 
autos por ocasião do julgamento. 
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8.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n. 2 contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
8.16. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
Substituição e apresentação de documentos, ou 
Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
8.17. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
8.18. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
8.19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 
9 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E/OU LAUDOS TÉCNICOS 
9.1. A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado no Anexo I (Termo de 
Referência), o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) 
técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área 
técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, ou que em momento pretérito apresentou 
problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as 
especificações constantes do Anexo I e consequente aceitação da proposta. 
9.2. A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) ou a sua reprovação 
pela área técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo acarretará a desclassificação do 
licitante. 
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
10.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou  encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
10.6. A adjudicação será feita por Item. 
 
11 - DO FORNECIMENTO E DA FORMA DE  PAGAMENTO 
11.1. Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues no local indicado pelo 
requisitante, em até 05 dias úteis após a emissão das requisições pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal. Sendo o seu fornecimento parcelado até o vencimento do contrato. 
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11.2. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do documento fiscal pela empresa 
vencedora. 
11.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, hipótese 
em que o prazo para pagamento será contado somente após a apresentação válida. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão futuramente por 
conta das dotações abaixo: 
02.00.00 – PODER EXECUTICO 
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.001.2.029 
FICHA – 266 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Fonte 01 – R$ 
40.152,00 

 
13 – DA CONTRATAÇÃO: 
13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, 
válido por 01 (um) ano. 
13.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
13.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 
trata o subitem 11.2 deste item 11, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos 
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
13.4. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data  da  convocação, 
comparecer na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo para assinar o termo de contrato. 
13.5. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2 deste item 11, ou se recusar a assinar o 
contrato, caracterizada a desistência, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
13.6. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 
13.7. O contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) 
meses. 
13.8. A ata de registro de preços, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos casos 
previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
13.9. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na Internet. 
 

14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO: 
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 
São Pedro do Turvo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 
n. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
14.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa de quantia 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta adjudicada, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 
serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes. 
15.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem  ser  registradas expressamente na 
própria ata. 
15.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem. 
15.5. O resultado do presente certame será divulgado em jornal local e no endereço eletrônico 
desta prefeitura. 
15.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, após a celebração do 
contrato. 
15.7. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das  propostas,  qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 
15.8. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame. 
15.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo (a) Pregoeiro(a). 
15.10. Integram o presente Edital: 
Anexo I – Especificações do objeto; 
Anexo II – Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III – Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do trabalho;  
Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 
Anexo V – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;  
Anexo VI – Modelo de ato de credenciamento; 
Anexo VII – Minuta de contrato; 
Anexo VIII – Termo de ciência e notificação 
15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São 
Paulo. 
 

Município de São Pedro do Turvo, 29 de abril de 2019. 
 

 

 

 

 

 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cursos 
profissionalizantes com profissionais capacitados, conforme relacionado no anexo I. 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

CURSO ACOMPANHANTE DE IDOSOS 

OBJETIVO Qualificar o aluno para atuar no mercado como “Cuidador de Idosos” 

CLIENTELA Pessoas da comunidade, com idade igual ou superior a 18 anos. 

MÉTODOS E TÉCNICAS Exposição teórica e aulas práticas. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA 1 curso de 60 horas 

NÚMERO DE ALUNOS MÍNIMO POR 
TURMA 

40 alunos por turma . 

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAS 

Apostilas e material necessário para ser utilizado para as aulas práticas 
OBS: Todo recurso físico e material didático a ser utilizado durante 
o curso deve ser por aluno e de inteira responsabilidade da 
empresa contratada. 

 

OBS:  Os dias de cursos serão determinados pela secretaria responsável.  

 
 

CURSO CROCHÊ 

OBJETIVO 
Qualificar o aluno para desenvolver as técnicas necessárias para se 
fazer produtos diversos de crochê. 

CLIENTELA Pessoas da comunidade, com idade igual ou superior a 16 anos. 

MÉTODOS E TÉCNICAS Exposição teórica e aulas práticas. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
Serão 2 turmas (1 em São Pedro e 1 no Bairro Água Suja) 
Serão no Total cerca de 48 horas/aula em cada turma. 

NÚMERO DE ALUNOS MÍNIMO POR 
TURMA 

12 alunos por turma. 

OBS:  Os dias de cursos serão determinados pela secretaria responsável.  
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CURSO PINTURA EM TECIDO 

OBJETIVO 
Qualificar o aluno para desenvolver as técnicas necessárias para se 
fazer a pintura em tecido. 

CLIENTELA Pessoas da comunidade, com idade igual ou superior a 16 anos. 

MÉTODOS E TÉCNICAS Exposição teórica e aulas práticas. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
Serão 2 turmas (1 em São Pedro e 1 no Bairro Água Suja) 
Serão no Total cerca de 48 horas/aula em cada turma. 

NÚMERO DE ALUNOS MÍNIMO POR 
TURMA 

12 alunos por turma. 

OBS:  Os dias de cursos serão determinados pela secretaria responsável.  

 

CURSO CABELEREIRO PARA INICIANTES 

OBJETIVO 
Qualificar o aluno para desenvolver as técnicas necessárias para 
cabeleireiro, tais como: Pintura de Cabelo, Escova, Chapinha, técnicas 
de Corte e etc. 

CLIENTELA Pessoas da comunidade, com idade igual ou superior a 16 anos. 

MÉTODOS E TÉCNICAS Exposição teórica e aulas práticas. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
Serão 2 turmas (1 em São Pedro e 1 no Bairro Água Suja) 
Serão no Total cerca de 72 horas/aula em cada turma. 

NÚMERO DE ALUNOS MÍNIMO POR 
TURMA 

12 alunos por turma. 

OBS:  Os dias de cursos serão determinados pela secretaria responsável.  

 

2. Os contratos oriundos do Pregão Presencial Nº 011/2019 terão os seguintes prazos: 
2.1. Acompanhante de Idosos – 04 meses 
2.2. Crochê – 03 meses 
2.3. Pintura em tecidos – 03 meses 
2.4. Cabelereiro para iniciantes – 03 meses  

 
Município de São Pedro do Turvo, 29 de ABRIL de 2019. 

 
 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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(Anexo II) 

 
 MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 
 

Pregão Nº 011/2019 
 
Objeto A presente licitação tem por objeto à aquisição de XXXXXXXXX. 
 

 
 
 
A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do artigo 4º, VII, 
da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 
Data, _____________________________________ 

 
 
 
 
 

________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO III) 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 
At. Sr.(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial n. 011/2019 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na       (endereço   completo)  , 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 
à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz ( ). 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 
............., ........ de .............................. de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Responsável/procurador 

N. do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 
At. Sr. Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial Nº 011/2019 
  

 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço 

completo)  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  , neste 
ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 
sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que 
não foi declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 
 

............., ........ de .............................. de 2018. 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Responsável/procurador 

 
N. do documento de identidade 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 
 
At. Comissão Permanente de Licitações 

 
REF:- PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2019 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço 
completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 
de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial Nº 011/2019, realizado pela 
Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo. 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

............., ........ de .............................. de 2019. 
 
 
 
 
 
  

 
Razão Social 

Responsável / Procurador 
Identidade 
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Anexo VI 

 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pregão Nº 011/2019 
 

Objeto: A presente licitação tem por objeto à aquisição de xxxxxxxxxx.  
 
 
 
 
A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia como seu 
representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para participar do 
certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a 
prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do 
artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 
 
 

Data, ____________ 
 
 
  
 
 

___________________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO VII 
 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE 
XXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº ..., com sede administrativa à Rua 
XXX, nesta cidade de XXX, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor xxxxxxxxxxx, 
brasileiro, casado, portador do CPF ... e RG ..., residente e domiciliado nesta cidade , na Rua ..., 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa xxx, inscrita no 
CNPJ sob o nº ... estabelecida na ..., na cidade de 
...,  Estado  ...,  representado  legalmente,  pelo  senhor  ...,  RG:  ...  e   CPF:  ..., doravante 
denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1. O presente Contrato Administrativo tem por objeto contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de cursos profissionalizantes com profissionais capacitados, conforme anexo I, 
do Edital que passa, para todos os efeitos, a ser parte integrante deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1. O presente contrato terá prazo de vigência de XXXXX contados a partir da assinatura do mesmo, 
encerrando-se em , podendo ser prorrogado, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93 
2.2. Pelo objeto ora ajustado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 
( ); 
2.3. O pagamento será efetuado em até15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal, a qual será 
assinada pelo Secretário Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento 
Social ou servidor legalmente designado, que deverá ser entregue pela empresa Contratada, 
mensalmente para os cursos em execução. 
2.4. Os cursos terão início após a emissão da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1. A CONTRATADA se responsabiliza pela boa qualidade dos serviços entregues, se 
comprometendo de imediato restituir ou substituir aqueles fora da qualidade exigida, e de informar 
qualquer situação de anormalidade com a veiculação do material. 
3.2. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos 
legais de todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fundiários, fiscais e outros 
decorrentes da presente contratação e sua execução, em quaisquer esferas: privada, federal, estadual 
e municipal; 
3.3. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela 
Lei Federal n.º 8.666/93 e pela Constituição Federal; 
3.4. A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a cumprir todas as cláusulas e 
condições previstas neste contrato, fornecendo todas as informações necessárias à entrega do objeto 
ora licitado; 
3.5. A CONTRATADA se obriga a entregar os serviços em conformidade com o especificado na 
cláusula primeira deste Contrato, bem como atender às requisições e determinações da 
CONTRATANTE; 
3.6. A CONTRATADA deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração Pública, na 
decorrência da execução do serviço ora licitado; 
3.7. Caso haja imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a correspondência 
entre os encargos da CONTRATADA e a remuneração por parte da Administração, que impossibilite a 
entrega do serviço, e esse desequilíbrio não for dado causa pela CONTRATADA, poderá, ocorrer o 

CONTRATO Nº xx/2019 – PREGÃO 011/2019 



  
             ______________________________________________________________________________________________________________ 

      

  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-000 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP.  
E-mail - compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br / licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

realinhamento dos preços, desde que justificado e comprovado através de notas e/ou documentos 
fiscais. 
3.8. O serviço deverá ser executado conforme especificações no Memorial Descritivo e Cronograma, 
que passam a ser parte integrante deste contrato. 
3.9. Decorridos 12 meses do contrato, havendo necessidade e comprovação, para efeito de reajuste 
dos preços será adotado o índice do IPCA–IBGE. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos na Lei Federal n.º 
8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98, bem como fica assegurado à 
CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo unilateralmente, nos casos previstos nas referidas Leis. 
4.2. A rescisão do contrato, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser: 

 determinada por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78; 

 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração Pública; 

 judicial, nos termos da legislação; 
4.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja na sua rescisão, com as consequências contratuais 
e previstas em lei, e em especial nos incisos do artigo 78 da lei nº 8.666/93. 
4.4. A Contratada se obriga a manter as condições referentes à regularidade fiscal, bem como 
manter as condições oferecidas para contratação, nos termos do art. 55, XI e XIII. 
4.5. Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada que ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas e sanções previstas no Capítulo IV, Seção II, artigo 86 a 88, da Lei nº. 
8.666/93, com suas alterações e das demais cominações legais; 
4.6. Além do previsto na cláusula anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas, caso a contratada venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a 
XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não 

superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

4.6.1. Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais sanções e multas aplicáveis e 
previstas: 

a) Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do 
contrato, além da indenização e reparação por danos; 

b) Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1% (um por cento) sobre o 
valor mensal devido a contratada. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á a 
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas, além da 
indenização e reparação por danos; 

c) Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à 
execução do objeto contratual, multa de 0,5%(meio ponto percentual) sobre o valor total do 
contrato, além da indenização e reparação por danos; 

d) Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10 (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, além da indenização e reparação por danos; 



  
             ______________________________________________________________________________________________________________ 

      

  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-000 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP.  
E-mail - compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br / licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

4.7. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
4.8. O prazo para pagamento de multas será de cinco (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 
4.9. No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento contratual, além do disposto acima, 
também será possível, a critério da Contratante, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à Contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
5.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no 
objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, 
conforme disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, desde que justificados; 
5.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que 
porventura venha a ocorrer durante a entrega do objeto, do presente contrato, principalmente os fatos 
que dependam de orientação da CONTRATANTE ou de seus prepostos; 
5.3. A presente Contratação é regida especialmente pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, com as 
alterações da Lei Federal n.º 8.883/94, Lei Federal n.º 10.520/02 e demais disposições legais 
pertinentes à espécie, não gerando qualquer vínculo empregatício entre as partes, ou seus 
colaboradores, funcionários ou prepostos, não cabendo a CONTRATADA pleitear por quaisquer 
vantagens e/ou direitos oriundos da legislação trabalhista, previdenciária e social; 
5.4. A CONTRATADA fica obrigada a observar todas às cláusulas e condições do Edital e da 
proposta ofertada, nos termos do artigo 55 inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93, posto que, o edital é a 
lei interna da presente licitação a qual vincula os agentes da Administração Pública e os licitantes. 
5.5. As despesas para execução do presente Contrato correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, se necessário, créditos especiais e/ou repasses de recursos, na seguinte 
classificação: 
 
02.00.00 – PODER EXECUTIVO 
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.001.2.029 
FICHA – 266 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Fonte 01 – R$ 
40.152,00 
 
CLÁUSULA SEXTA 
6.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, para 
dirimir quaisquer dúvidas e/ou ações decorrentes da presente contratação, que não forem resolvidas 
por via administrativa. 
6.2. E, por assim estarem justos e contratos, firmam o presente Contrato Administrativo em 03 
(TRÊS) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, na 
presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
São Pedro do Turvo, .... de de 2019. 
 

 
 
________________________________________________ 
Contratante – Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo 
 

 

 

______________ 

Contratada 
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ANEXO VIII 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO  
CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): XXXX/2.019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cursos 
profissionalizantes com profissionais capacitados, de acordo com o termo de referência do Edital do 
Pregão Presencial Nº 011/2019. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
São Pedro do Turvo, XX de XXXX de 2019. 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 296.172.228-41 – RG 27.240.120 SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/05/1982 
Endereço residencial completo: Rua Antonio Guimarães Junior, 87 
E-mail institucional gabinete@saopedrodoturvo.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gape16anos@hotmail.com 
Telefone(s): 3377-9700 / (14) 99620-2840 
 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
 
Nome: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 296.172.228-41 – RG 27.240.120 SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/05/1982 
Endereço residencial completo: Rua Antonio Guimarães Junior, 87 
E-mail institucional gabinete@saopedrodoturvo.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gape16anos@hotmail.com 
Telefone(s): 3377-9700 / (14) 99620-2840 
 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail licitação:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 


