Prefeitura da Estância de A baia
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 19.419/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2018

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA “COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO” PARA OS
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CRAS, CREAS, CENTRO POP,
CONSELHO TUTELAR, BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CMAS/CONDICA E SADS, DE FORMA
PARCELADA, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.
A Prefeitura Municipal de Atibaia, torna público que, através de seus Ordenadores de
Despesa,

Sra.

Magali

Pereira

Gonçalves

Costato

Basile

–

Secretária

de Assistência

e

Desenvolvimento Social, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
Decreto Municipal Nº 8.414/17, fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, N° 081/18 com critério de julgamento menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO dos
serviços descritos no ANEXO 01, Processo Administrativo Nº 19.419/18, Licitação que será regida pela
Lei Federal Nº 10.520/02, Decretos Municipais Nº 4.386/03, Nº 564/08 e Nº 6.954/13, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93, com alterações, Lei
Complementar Nº 123/06 atualizada pela Lei Nº 147/14 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie e condições estabelecidas pelo presente edital.

RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO.
A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitações, à R. Bruno Sargiani, 100, Vila
Rica, Atibaia/SP, iniciando-se no dia 06 de setembro de 2018, às 09 horas e será conduzido pelo (a)
Pregoeiro (a) Everaldo da Silva com auxílio de equipe de apoio.



Informações referentes a este Pregão, serão fornecidos pelo Departamento de Compras e
Licitações, sito à R. Bruno Sargiani 100, Vila Rica, Atibaia/SP, nos dias úteis das 09 h às 12 h e das
13 h às 16 h, ou pelo fone: (11) 4414-2510.



O edital poderá ser adquirido no Setor de Protocolo, à Avenida da Saudade, 252, Centro, nos dias
úteis das 10 h às 16 h, ou SEM ÔNUS via internet através do site www.atibaia.sp.gov.br.



Observe-se que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento no
valor de R$ 10,00 (dez reais), deverá retirá-lo no Departamento de Compras e Licitações à R. Bruno
Sargiani, 100, Vila Rica, nos dias úteis das 9 h às 12 h e das 13 h às 16 h.

R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no
País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e
normas contidas neste Edital e seus Anexos.
1.2. Além das vedações estabelecidas pelo art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93, não será permitido a
participação de empresas:
a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Em forma de consórcios ou grupos de empresas;
c) Que tenham sócios em comum, estiver com Falência Decretada, Concurso de Credores, Dissolução
ou Liquidação;
d) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula Nº 51 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
e) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;
f)

Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

2. DO OBJETO
2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Presencial a “Contratação de empresa para prestação
de serviço de capacitação com o tema “Comunicação e Motivação” para os servidores
administrativos, que prestam serviços nos CRAS, CREAS, Centro Pop, Conselho Tutelar, Bolsa
Família/Cadúnico, CMAS/Condica e SADS, de forma parcelada, pelo período de 04 (quatro) meses”,
conforme especificações e quantidades descritas no Anexo 01 – Termo de Referência deste Edital.

3. DO EDITAL
3.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto na Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 atualizada pela Lei Complementar Nº 147 de 07/08/14, atendendo o direito de
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte e
Microempreendedores Individuais no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
3.2. Compõem este Edital os seguintes anexos:
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
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ANEXO 01 Termo de Referência
ANEXO 02 Documentos Necessários Para Habilitação
ANEXO 03 Modelo – Termo de Credenciamento
ANEXO 04 Modelo – Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de Habilitação
ANEXO 05 Modelo – Declaração de Enquadramento em regime de Tributação ME ou EPP
ANEXO 06 Modelo – Declarações
ANEXO 07 Modelo – Planilha de Proposta de Preços
ANEXO 08 Modelo – Minuta do Contrato e Termo de Ciência e de Notificação

4. DA CONTRATAÇÃO
4.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será o licitante vencedor convocado para assinar o
contratado, que deverá fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Departamento de Compras e Licitações.
4.1.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.2. O prazo de vigência do Contrato será de 4 (quatro) meses, a partir do recebimento da Ordem de
Serviço, e poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) período(s), a critério da CONTRATANTE, até
os limites previstos no Artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.3. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos Artigos 77 e 78 da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
4.4. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, ou supressões que se fizerem necessárias.
4.5. Os preços deverão ser mantidos por no mínimo um ano a contar da data da apresentação da proposta,
salvo se ocorrerem alterações governamentais.
4.6. Os preços contratuais propostos poderão ser reajustados, por acordo das partes, após o período de 1
(um) ano, tendo como base o mês de apresentação da proposta, utilizando-se o índice IPC-FIPE.
4.7. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Atibaia, esta deverá comprovar o
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
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4.8. Fica facultado ao Município de Atibaia realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto
com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela
CONTRATADA.

5. DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação à Prefeitura da Estância de Atibaia de Nota
Fiscal/Fatura de acordo com as etapas concluídas do Plano de Trabalho.
5.2. A Prefeitura da Estância de Atibaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura de para aceitá-la ou rejeitá-la.
5.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia será devolvida ao vencedor
da licitação para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo estabelecido no item 5.2, a partir da data de sua reapresentação.
5.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia em hipótese
alguma servirá de pretexto para que o vencedor suspenda a prestação dos serviços.
5.5. O Município de Atibaia providenciará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do
aceite da Nota Fiscal/Fatura pela Prefeitura da Estância de Atibaia.
5.5.1. O vencedor da licitação deverá informar à PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA na nota
fiscal o Banco/Agência, bem como o número da conta-corrente correspondente ao CNPJ do
vencedor da licitação para realização dos pagamentos.
5.5.2. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao
tempo em relação ao atraso verificado.
5.6. No caso do vencedor da licitação em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
5.7. No caso do vencedor da licitação em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano
de recuperação extrajudicial.
5.8. A despesa desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 12 - Secretaria de
Assistência E Desenvolvimento Social, Ficha: 221 – Nota de Reserva n.º 7.539/2018, Categoria Econômica
339039.05.500000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, suplementada se necessário.
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6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. Executar os serviços objeto desta licitação, conforme especificações e condições estabelecidas neste
Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as
especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório;
6.2. Apresentar para a CONTRATANTE o Plano de Trabalho especificando atividades que serão
desenvolvidas.
6.3. Fornecer todo e qualquer material didático que será utilizado para a realização e desenvolvimento do
curso, além de certificado de conclusão para cada servidor participante.
6.3. Ter documentação regular de funcionamento da empresa no município em que possui sua sede.
6.4. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais
como seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e os serviços deverão ocorrer sem prejuízo
dos serviços normais da CONTRATANTE.
6.5. Cobrir integralmente os custos do trabalho de sua equipe técnica e administrativa, necessários à
realização das tarefas, inclusive os relativos a salários, encargos sociais e despesas de viagem.
(locomoção, alimentação e hospedagem)
6.6. Receber, a qualquer tempo, no local de prestação dos serviços, os responsáveis da CONTRATANTE e
prestar a eles todas as informações necessárias sobre o desenvolvimento do curso.
6.7. Ser responsável integralmente pelo serviço oferecido.
6.8. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Contratante, e,
ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador-judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, a CONTRATANTE;

7. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1. Fornecimento de todos os documentos solicitados, pelos técnicos da CONTRATADA, bem como de
toda documentação existente no Município que tenha relação com o objeto desta proposta e outros atos que
se fizerem necessários sua análise;
7.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às informações indispensáveis ao trabalho,
fornecendo cópias dos documentos a serem analisados, e organizando seus contatos com autoridades e
servidores municipais para a obtenção dos dados;
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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7.3. Assumir a responsabilidade pela consistência dos dados fornecidos à CONTRATADA, pois eles são de
fundamental importância para o desenvolvimento do projeto;
7.4. Tomar, em tempo hábil, durante a realização do projeto, as decisões e fornecer as informações que se
fizerem necessárias ao seu prosseguimento;
7.5. Providenciar instalações para o trabalho do técnico da CONTRATADA durante sua estada no
Município;
7.6. Providenciar o empenhamento prévio do valor do contrato;
7.7. Fiscalizar a execução do contrato através da equipe técnica responsável, assim como ao final, exigir da
empresa CONTRATADA a apresentação de prestação de contas junco à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social – SADS.
7.8. Realizar os pagamentos à CONTRATADA nas condições e datas previstas;

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, NO REGIME DE MENOR VALOR
UNITÁRIO DO LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
9. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)

Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i)

Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j)

Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio eletrônico;

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l)

Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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10. DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. A(s) Microempresa(s) ou Empresa(s) de Pequeno Porte, deverá(ão) apresentar declaração, visando o
exercício da preferência prevista na Lei Complementar Nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no ANEXO 05 deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes Nº. 1 (Proposta) e Nº.
2 (Habilitação).
10.1.1. A não apresentação da declaração contida no ANEXO 05 do edital, indicará que a licitante
optou por não utilizar os benefícios prescritos na Lei Complementar Nº 123/06.

11. DO CREDENCIAMENTO
11.1. No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados 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. Para tanto, será
indispensável a apresentação dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identificação que contenha foto;
b) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
c) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “b”, que comprove poderes do mandante para a outorga.
11.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
11.3. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou
inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder
pelo licitante durante os trabalhos.
11.4. O Termo de credenciamento (ANEXO 03), a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(ANEXO 04) deverão ser entregues ao pregoeiro acompanhado de documento oficial de identificação que
contenha foto, em separado dos Envelopes Nº. 1 (Proposta) e Nº. 2 (Habilitação).
11.4.1. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (ANEXO 04), estará à disposição
para assinatura dos representantes por ocasião da abertura da sessão ou poderão ser entregues
individualmente preenchidas e assinadas pelos representantes.
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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11.5. Os documentos de credenciamento e as declarações, serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e
juntados ao processo administrativo.
12. DOS ENVELOPES
12.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes, fechados e indevassáveis, contendo, preferencialmente, em sua parte externa, além do nome do
proponente, os seguintes dizeres:
À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ENVELOPE “01” - PROPOSTA

ENVELOPE “02” - HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/18

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/18

PROCESSO Nº 19.419/2018

PROCESSO Nº 19.419/2018

12.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do
licitante que poderá inserir as informações faltantes.
12.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
12.3. Os envelopes encaminhados via postal poderão ser entregues, respeitados data e horário
estabelecidos no preâmbulo deste edital, no seguinte endereço: Departamento de Compras e Licitações,
situado à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12.940-412.
13. DO ENVELOPE 01 – PROPOSTA
13.1. Proposta para Fornecimento, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representante Legal citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual,
endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária número do Processo e
número do Pregão.
13.2. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das
propostas virtuais;
13.3 Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas, o(a)
Pregoeiro(a) poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das propostas para um
período específico adicional.
13.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes
ao serviço até sua execução no local fixado neste Edital.
13.5. Na proposta, deverá conter:

R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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a) Oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
b) Especificação completa do objeto e serviço licitado, contendo informações técnicas que possibilitem
a sua completa avaliação, conforme descrito no ANEXO 01 deste Edital;
c) Indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento e Contrato.
13.6. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Conflitem com as normas deste edital ou da legislação em vigor;
b) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
c) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado;
d) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
e) Que basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecem reduções sobre as propostas
mais vantajosas
13.7. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

14. DO ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
14.1. O envelope “Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados no ANEXO 02 deste
Edital.

15. DA SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA DO PREGÃO
15.1. A equipe de pregão procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, ordenandoas em ordem crescente de valor.
15.1.1. Poderá ser permitido aos licitantes sanear falhas formais relativas à proposta, na própria
sessão, saneamento esse que não poderá alterar o preço, o produto ofertado e o prazo de entrega,
bem como comprometer a segurança da licitação.
15.2. Em seguida identificará a proposta de menor preço por item, cujo conteúdo atenda as especificações
do edital.
15.3. As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, serão
classificadas em ordem crescente.
15.4. O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não
atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital.
15.5. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, com valor superior em até 10% (dez por cento) da
proposta de menor preço, serão selecionadas até 03 (três) melhores propostas e os seus autores
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
15.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com
o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.
15.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma
sucessiva, inferiores à proposta de menor preço.
15.8. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço unitário e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
15.9. Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado que será
decidido em sessão entre a Sr.(a) Pregoeiro(a) e licitantes.
15.10. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço unitário e o valor unitário estimado para a licitação.
15.11.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será
efetuada por sorteio, na mesma sessão.
15.12. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá o(a)
pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
15.13. Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como critério de
desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos
dos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/06.
15.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta melhor classificada.
15.13.2. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para,
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta.
15.13.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 15.13 deste edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
15.13.4. O disposto no subitem 15.13 deste edital, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
15.14. Havendo alteração de preços, em virtude de lances ou negociação, o licitante vencedor deverá fazer
a readequação da proposta comercial, revisando os valores unitários/totais no prazo estabelecido pelo(a)
pregoeiro(a).
15.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço, serão abertos os envelopes contendo os
documentos de habilitação de seu autor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe
facultado o saneamento de falhas formais, desde que efetuadas na própria sessão e não comprometam a
segurança da licitação.
15.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
15.17. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
15.18. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.
15.19. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da negociação de cada item, com
registro em ata da síntese das suas razões.
15.20. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes, ficarão sob a
guarda do(a) Pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão
previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
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16. DOS RECURSOS
16.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo
de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão para a apresentação das
razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
16.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente
fundamentado à autoridade competente;
16.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
16.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;
16.5. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
16.6. Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Departamento de Compras e Licitações,
à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h.

17. DAS SANÇÕES
17.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de objeto, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no
Artigo 7.º da Lei Federal Nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas nos seguintes itens.
17.2. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
I.

Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
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17.3. A suspensão injustificada na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no Artigo 7.º da Lei Nº
10.520/02, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, contados
a partir do primeiro dia útil seguinte à data da suspensão, na seguinte proporção:
I.

Multa de 0,03% (três centésimos percentuais) ao dia, até o 20º (vigésimo) dia de atraso, quando
será caracterizado a inexecução total da obrigação assumida e;

II. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
17.4. Por ocasião da entrega, constatada qualquer falha, pela Fiscalização da CONTRATANTE, não será
dado recebimento definitivo do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a atender as determinações da
Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação por
escrito.
Parágrafo único – O não atendimento do determinado, dentro do prazo estipulado, ensejará a aplicação da
multa prevista no item 17.3, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estabelecido no item 17.4.
17.5. O pedido de prorrogação do prazo para realização do serviço somente será apreciado se efetuado
dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
17.6. As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Nº 10.520/02. § 1.º
Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a
Prefeitura de Atibaia reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a CONTRATADA
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
17.7. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
17.8. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
18.1. Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à(s)
Autoridade(s) subscritora(s) do Edital, devendo ser protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no Departamento de Compras e Licitações, à R.
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, podendo também ser
efetuado através do e-mail: licitacoes@atibaia.sp.gov.br.
18.2. As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e protocoladas
prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no
R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
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Departamento de Compras e Licitações, à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09 h às 12 h e
das 13 h às 16 h, podendo também ser efetuado através do e-mail: licitacoes@atibaia.sp.gov.br.
18.3. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
18.4. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e disponibilizados
aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br, no prazo de 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para
abertura da sessão pública.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;
19.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
19.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
19.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
19.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação.
19.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
19.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
19.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da
Comarca de Atibaia.
19.10. O Pregoeiro atenderá aos interessados no horário das 9 h às 12 h e das 13 h às 16 h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Atibaia, no Departamento de Compras e Licitações
para melhores esclarecimentos a respeito do presente Edital;
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19.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente;
19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
19.13. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 24 dias do mês de agosto de 2018.

Magali Pereira Gonçalves Costato Basile
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND.
MEDIDA

QUANT.

SE

1

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
MINISTRAR
CAPACITAÇÃO COM O TEMA COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA OS
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CRAS,
CREAS, CENTRO POP, CONSELHO TUTELAR, BOLSA FAMÍLIA/ CADÚNICO,
CMAS/CONDICA E SADS.
CONTEÚDO SOLICITADO:
- COMUNICAÇÃO:
A COMUNICAÇÃO COMO PROCESSO;
AS FORMAS DE SE COMUNICAR;
AUTOPERCEPÇÃO/AUTOCONHECIMENTO;
O PODER DAS PALAVRAS;
A ARTE DE OUVIR;

1

- MOTIVAÇÃO:
POSTURA NO TRABALHO;
PROATIVIDADE;
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL;
COMO LIDAR COM AS EMOÇÕES;
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS;
O ENTUSIAMO E O BOM HUMOR.
- OBJETIVO:
CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS E DEPEDÊNCIAS EM ESTRATÉGIAS DE
COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO, VISANDO RELACIONAMENTOS PRODUTIVOS
NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.
- PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ADMINISTRATIVOS QUE ATENDEM PÚBLICO
INTERNO E EXTERNO NA SADS E DEPENDÊNCIAS.
- QUANTIDADE MÍNIMA POR TURMA: 20 PESSOAS (SERVIDORES), SENDO QUE
SERÃO 02(DUAS) TURMAS DISTINTAS, TOTALIZANDO 40 SERVIDORES.
- DATA E CARGA HORÁRIA POR TURMA:
TREINAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS COM PREVISÃO DE 3 (TRÊS)
ENCONTROS POR TURMA , SENDO 8 HORAS POR DIA, LIMITADOS A 24 HORAS
CADA TURMA NO TOTAL, PREFERENCIALMENTE OS ENCONTROS DEVERÃO
SER REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS.
HORÁRIO: 08H ÀS 17H (COM INTERVAL DE 1H PARA ALMOÇO).
OBS.: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICAÇÃO AO
FINAL DO CURSO.
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1. OBJETIVOS:
1.1. Capacitar servidores da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS e suas
dependências, em estratégias de comunicação e motivação, visando relacionamentos produtivos no
ambiente de trabalho e no atendimento aos usuários dos serviços.
2. PÚBLICO ALVO:
2.1. Servidores públicos administrativos que atendem o público interno e externo da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social – SADS e dependências.
3. METAS:
3.1. Oferecer capacitação para 40 (quarenta) pessoas (servidores, dividido em 02 (duas) turmas distintas de
cerca de 20 (vinte) servidores, com carga horária mínima por turma de 24 (vinte e quatro) horas, dividida em
03 (três) encontros, de 08 (oito) horas por dia, preferencialmente as sextas-feiras.
4. LOCAL DE EXECUÇÃO:
4.1. Na sala de treinamento de Recursos Humanos da Prefeitura, ou na impossibilidade, em outro local
indicado pela própria Prefeitura.
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ANEXO 02
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA – PESSOA JURÍDICA
1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
tratando-se de sociedade empresária;
1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresária;
1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1.6. Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração de
Enquadramento ou Certidão Simplificada, ambas expedidas pela respectiva Junta Comercial, com data
da expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento, nos termos do Artigo 8º da
Instrução Normativa Nº 103 de 30 de abril de 2007), para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei
123/2006.
1.6.1. Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta
Comercial, deverão apresentar o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; Os
Microempresários Individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante a apresentação
do Certificado da Condição de Microempresário Individual;

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – PESSOA JURÍDICA
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto a ser contratado, a saber:
a) Se o Ramo de Atividade da empresa for Comércio, deverá apresentar prova de Inscrição
Estadual;
b) Se o Ramo de Atividade da empresa for Prestação de Serviço, deverá apresentar prova da
Inscrição Municipal;
c) Se o Ramo de Atividade da empresa envolver Comércio e Prestação de Serviços deverá
apresentar prova de Inscrição Estadual e Municipal.
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2.3. Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão Negativa de
Débito ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e
à Divida Ativa da União.
2.4. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante mediante
apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários.
2.5. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
2.6. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVA,
conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966).

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA – PESSOA JURÍDICA
3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
3.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
3.2.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado, nos termos da Súmula 24 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
4.2. A empresa vencedora do certame deverá apresentar no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a
adjudicação, os documentos comprovatórios abaixo:
a) Apresentar declaração, sob as penas da lei, com relação do nome dos profissionais que atuarão
na execução do contrato, bem como a comprovação de aptidão para o desempenho da atividade
pertinente, através da demonstração do nível de escolaridade dos profissionais.
b) Apresentar para a CONTRATANTE o Plano de Trabalho especificando atividades que serão
desenvolvidas.
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4.2.1. A não apresentação dos documentos no prazo declarado ou a apresentação da
documentação irregular, acarretará à empresa vencedora, a desclassificação, sem prejuízo de
aplicação das penalidades previstas neste Edital.

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
5.1. Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado conforme
modelo mostrado no Anexo 6 deste Edital, atestando:
a) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 2º do Artigo 32 da
Lei Nº 8.666/93
b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, a empresa encontra-se 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;
c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da
assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se
o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo
e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o
plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da
assinatura do Contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano
de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

6. EMPRESAS CADASTRADAS
6.1. AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Atibaia, devem apresentar os
documentos relacionados nos itens 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 e 5.1 do ANEXO 02 – Documentos necessários para
habilitação, acompanhados do seguinte documento:
a) Cadastro Geral de Fornecedor (CGF), válido na data limite fixada para apresentação dos
documentos neste Pregão;
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa
oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do pregoeiro solicitar as
vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes.
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7.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
7.3. A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com
o presente edital, implicará na inabilitação da licitante.
7.4. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial)
através do qual pretende firmar o contrato.
7.5. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz e, válidos para todas as suas
filiais.
7.6. Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme Artigo 206 do Código
Tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966).
7.7. Todas as certidões e documentos deverão ser apresentadas na forma da Lei dentro do prazo de
validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar da expedição dos
mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade.
7.8. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar Nº 123 de 14/12/06 e alterações na
Lei Nº 147 de 07/08/14, serão observados os seguintes procedimentos:
a) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempresário Individual (MEI), por
ocasião da habilitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
b) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o certame, para
regularização da documentação.
c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
7.9. Não será aceito a substituição dos documentos de habilitação por protocolos de requerimento de
certidão.
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ANEXO 03
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref: Pregão Presencial Nº 081/18
Sr.(a) Pregoeiro(a),

A empresa ____________________________________________________________, com sede na
____________________________________________ CNPJ Nº ______________________, representada
pelo(a) Sr.(a) ________________________________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.
(a)

___________________________________________(CARGO),

portador

(a)

do

R.G.

Nº

____________________ e CPF. Nº __________________________, para representá-la(o) perante o
Município de Atibaia em licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 081/2018 podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.

Atibaia, aos ________ do mês de __________ de 2.018.

Nome/R.G/CPF/Cargo

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no ato da
abertura da sessão do Pregão.
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ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref: Pregão Presencial Nº 081/18
Sr.(a) Pregoeiro(a),

A empresa __________________________________________________________________, localizada na
_________________________________________ CNPJ _________________, por seu representante legal
Sr.(a) __________________________________________________, interessada em participar do Processo
Licitatório Pregão Presencial Nº 081/18, da Prefeitura da Estância de Atibaia, DECLARA o pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada a inveracidade de quaisquer das
informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções previstas no Artigo 7.º da Lei Nº
10.520/02, além das disposições dos Decretos Municipal Nº 4.386/03 e Nº 6.954/13.

Atibaia, aos ________ do mês de __________ de 2.018.

Nome e Assinatura

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no ato da
abertura da sessão do Pregão.
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ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

À
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref.: Pregão Presencial Nº 081/18
Sr.(a) Pregoeiro(a),

A empresa ______________________________________________________________________,
localizada na _______________________________________________ CNPJ ________________, por seu
representante legal Sr.(a) ____________________________________________, Declara para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime
de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar Nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

Atibaia, aos ___ do mês de __________ de 2.018.

Nome e Assinatura

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no ato da
abertura da sessão do Pregão.
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ANEXO 06
MODELO DE DECLARAÇÕES
À
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref: Pregão Presencial Nº 081/18
Sr.(a) Pregoeiro(a),

Eu _________________________________________ (nome completo), representante legal da empresa
____________________________________

(denominação

R./Av.___________________________________,

n._____,

da

pessoa

Bairro

jurídica),

sediada

à

___________Cidade/Estado

______/______ participante do Pregão Presencial Nº ___/18, da Prefeitura da Estância de Atibaia,
DECLARO, sob as penas da Lei:
•

a) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 2º do Artigo 32 da
Lei Nº 8.666/93.

•

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, a empresa encontra-se 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;

•

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da
assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se
o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo
e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o
plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

•

d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da
assinatura do Contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano
de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

Obs.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO 07
MODELO – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
A
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref: Pregão Presencial Nº 081/18
Sr.(a) Pregoeiro(a),
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme ANEXO
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
Razão Social:___________________ CNPJ e Inscrição Estadual:___________________
Endereço e Telefone: _____________________ Agência e Nº da Conta Bancária:_______________
Endereço Eletrônico:_____________________

LOTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND.
VALOR
QUANT.
MEDIDA
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Valor Total Da Proposta: R$ _______________(____________________)
•

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

•

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

•

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento dos itens
descritos acima, tais como os serviços de entrega, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas,
etc.).

Local e data

Assinatura e carimbo da proponente
(Obs.: Representante Legal da Empresa – R.G. / C.P.F.)
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ANEXO 08
MINUTA DO CONTRATO ADMINSITRATIVO
Termo de Contrato Administrativo N.°____/18,
firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia
(SP) e a empresa ______________________, no
valor total de R$ ______________, datado de
___/___/_____, conforme Processo Administrativo
n.° 19.419/2018
De um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – SP, inscrita no
C.N.P.J/MF sob o N.° 45.279.635/0001-08, situada na Avenida da Saudade, N.° 252, Centro, na cidade de
Atibaia, representada neste ato pela Sra. Magali Pereira Gonçalves Costato Basile – Secretária de
Assistência e Desenvolvimento Social, portadora do R.G. n.º _.___.___-_ e CPF n.º ___.___.___-__,
doravante

denominada

simplesmente

CONTRATANTE,

e,

de

outro

lado,

a

empresa

___________________________, estabelecida ________________________, inscrita no CNPJ /MF sob o
N.° __________________, representada neste ato pelo Sr. _______________________, portador da
Cédula de Identidade R.G. n.º _.___.___-_ e CPF n.º ___.___.___-__, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO:
LOTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND.
MEDIDA

QUANT.

SE

1

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO
COM O TEMA COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA OS SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CRAS, CREAS, CENTRO POP,
CONSELHO TUTELAR, BOLSA FAMÍLIA/ CADÚNICO, CMAS/CONDICA E SADS.

1

CONTEÚDO SOLICITADO:
- COMUNICAÇÃO:
A COMUNICAÇÃO COMO PROCESSO;
AS FORMAS DE SE COMUNICAR;
AUTOPERCEPÇÃO/AUTOCONHECIMENTO;
O PODER DAS PALAVRAS;
A ARTE DE OUVIR;
- MOTIVAÇÃO:
POSTURA NO TRABALHO;
PROATIVIDADE;
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL;
COMO LIDAR COM AS EMOÇÕES;
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS;
O ENTUSIAMO E O BOM HUMOR.
- OBJETIVO:
CAPACITAR
OS
SERVIDORES
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS
E DEPEDÊNCIAS EM ESTRATÉGIAS DE
COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO, VISANDO RELACIONAMENTOS PRODUTIVOS NO
AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.
- PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ADMINISTRATIVOS QUE ATENDEM PÚBLICO
INTERNO E EXTERNO NA SADS E DEPENDÊNCIAS.
- QUANTIDADE MÍNIMA POR TURMA: 20 PESSOAS (SERVIDORES), SENDO QUE
SERÃO 02(DUAS) TURMAS DISTINTAS, TOTALIZANDO 40 SERVIDORES.
- DATA E CARGA HORÁRIA POR TURMA:
TREINAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS COM PREVISÃO DE 3 (TRÊS) ENCONTROS
POR TURMA , SENDO 8 HORAS POR DIA, LIMITADOS A 24 HORAS CADA TURMA NO
TOTAL, PREFERENCIALMENTE OS ENCONTROS DEVERÃO SER REALIZADOS AS
SEXTAS-FEIRAS.
HORÁRIO: 08H ÀS 17H (COM INTERVAL DE 1H PARA ALMOÇO).
OBS.: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICAÇÃO AO FINAL
DO CURSO.
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1.1. O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço de capacitação com o tema
“comunicação e motivação” para os servidores administrativos, que prestam serviços nos CRAS, CREAS,
Centro Pop, Conselho Tutelar, Bolsa Família/Cadúnico, CMAS/Condica e SADS, conforme proposta
apresentada no Processo n.° 19.419/18, Pregão Presencial nº ____/18, que, acompanhado do Edital e
seus anexos, são parte integrante deste contrato, como se nele estivesse transcrito.
CLÁUSULA 2ª. DO VALOR:
2.1. O preço total do presente termo contratual é de R$ ______________ (__________________), referente
a execução dos serviços, objeto deste contrato.
CLÁUSULA 3ª. DOS PAGAMENTOS:
3.1. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação à Prefeitura da Estância de Atibaia de Nota
Fiscal/Fatura de acordo com as etapas concluídas do Plano de Trabalho.
3.2. A Prefeitura da Estância de Atibaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura de para aceitá-la ou rejeitá-la.
3.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia será devolvida ao vencedor
da licitação para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo estabelecido no item 3.2, a partir da data de sua reapresentação.
3.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia em hipótese
alguma servirá de pretexto para que o vencedor suspenda a prestação dos serviços.
3.5. O Município de Atibaia providenciará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do
aceite da Nota Fiscal/Fatura pela Prefeitura da Estância de Atibaia.
3.5.1. A CONTRATADA deverá informar à PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA na nota fiscal o
Banco/Agência, bem como o número da conta-corrente correspondente ao CNPJ do vencedor da licitação
para realização dos pagamentos.
3.5.2. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao
atraso verificado.
3.6. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
3.7. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano
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de recuperação extrajudicial.
3.8. A despesa desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 12 - Secretaria de
Assistência E Desenvolvimento Social, Ficha: 221 – Nota de Reserva n.º 7.539/2018, Categoria Econômica
339039.05.500000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, suplementada se necessário.
CLÁUSULA 4ª. DOS PRAZOS:
4.1. O prazo de vigência do Contrato será de 4 (quatro) meses, a partir do recebimento da Ordem de
Serviço, e poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) período(s), a critério da CONTRATANTE, até
os limites previstos no Artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.2. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos Artigos 77 e 78 da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
CLÁUSULA 5ª. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Executar os serviços objeto desta licitação, conforme especificações e condições estabelecidas neste
Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as
especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório;
5.2. Apresentar para a CONTRATANTE o Plano de Trabalho especificando atividades que serão
desenvolvidas.
5.3. Fornecer todo e qualquer material didático que será utilizado para a realização e desenvolvimento do
curso, além de certificado de conclusão para cada servidor participante.
5.4. Ter documentação regular de funcionamento da empresa no município em que possui sua sede.
5.5. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais
como seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e os serviços deverão ocorrer sem prejuízo
dos serviços normais da CONTRATANTE.
5.6. Cobrir integralmente os custos do trabalho de sua equipe técnica e administrativa, necessários à
realização das tarefas, inclusive os relativos a salários, encargos sociais e despesas de viagem.
(locomoção, alimentação e hospedagem)
5.7. Receber, a qualquer tempo, no local de prestação dos serviços, os responsáveis da CONTRATANTE e
prestar a eles todas as informações necessárias sobre o desenvolvimento do curso.
5.8. Ser responsável integralmente pelo serviço oferecido.
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5.9. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Contratante, e,
ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador-judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, a CONTRATANTE;
CLÁUSULA 6ª. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1. Fornecimento de todos os documentos solicitados, pelos técnicos da CONTRATADA, bem como de
toda documentação existente no Município que tenha relação com o objeto desta proposta e outros atos que
se fizerem necessários sua análise;
6.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às informações indispensáveis ao trabalho,
fornecendo cópias dos documentos a serem analisados, e organizando seus contatos com autoridades e
servidores municipais para a obtenção dos dados;
6.3. Assumir a responsabilidade pela consistência dos dados fornecidos à CONTRATADA, pois eles são de
fundamental importância para o desenvolvimento do projeto;
6.4. Tomar, em tempo hábil, durante a realização do projeto, as decisões e fornecer as informações que se
fizerem necessárias ao seu prosseguimento;
6.5. Providenciar instalações para o trabalho do técnico da CONTRATADA durante sua estada no
Município;
6.6. Providenciar o empenhamento prévio do valor do contrato;
6.7. Realizar os pagamentos à CONTRATADA nas condições e datas previstas;
CLÁUSULA 7ª. DA CESSÃO DO CONTRATO:
7.1. É vedada a cessão parcial ou total deste contrato, como também não poderá ser ele dado em caução
ou ser objeto de qualquer outra forma de ajuste, salvo com o consentimento prévio e escrito da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA 8ª. DAS SANÇÕES:
8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de objeto, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no
Artigo 7.º da Lei Federal n.º 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas nos seguintes itens.
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8.2. A recusa injustificada da detentora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
I – Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
8.3. Pela inexecução total na execução dos serviços assumidos poderão ser aplicadas à detentora as
seguintes penalidades:
I – Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II – Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
8.4. As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei n.º 10.520/02. § 1.º
Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a
Prefeitura de Atibaia reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a detentora tenha
direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
8.5. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
8.6. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.
CLÁUSULA 9ª. DA RESCISÃO DO CONTRATO:
9.1. Rescindir-se-á, de pleno direito, o presente contrato, independente de interpelação ou notificação
judicial ou extrajudicial, se constatado:
a) Não prestação dos serviços nos prazos e condições contratuais;
b) Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de processo de insolvência da
CONTRATADA;
c) Dissolução da sociedade da CONTRATADA;
d) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA que, a
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
e) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade administrativa, exaradas no processo a que se refere este
contrato;
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f) Se a CONTRATADA subcontratar, ceder, transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato,
ou, ainda associar-se a outras empresas para a realização do objeto do contrato, sem prévio
consentimento escrito da CONTRATANTE.
g) Atraso injustificado na execução dos serviços;
h) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
i) Paralisação injustificada na execução dos serviços;
j) Nos demais casos previstos em lei.
9.2. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a Contratante poderá considerar rescindido este
Contrato de pleno direito, sem que caiba a Contratada qualquer direito de indenização, se esta:
a) Abandonar ou suspender, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a execução dos serviços,
salvo por motivos de força maior devidamente comprovado e aceito pela Contratante.
b) Não acatar ordem para início dos serviços, salvo se suas razões tenham sido prévia e
devidamente aceitas.
c) Der causa à suspensão dos serviços, pela falta de cumprimento de prescrições e recomendações
técnicas ou administrativas na execução dos serviços.
d) Deixar de cumprir, dentro de 05 (cinco) dias do recebimento da notificação competente, qualquer
exigência relativa aos serviços contratados.
CLÁUSULA 10ª. DA FISCALIZAÇÃO:
10.1. A CONTRATANTE obrigam-se a fiscalizar a execução do contrato através da equipe técnica
responsável, assim como ao final, a empresa CONTRATADA deverá apresentar prestação de contas junco
à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS.
10.2. Na execução e aceitação dos serviços, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos
artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA 13ª. DOS DANOS:
10.1. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
execução completa do objeto deste contrato.
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CLÁUSULA 11ª. DO FORO:
11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Atibaia, para dirimir qualquer controvérsia decorrente do
presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA 12ª: No que for omisso este contrato, aplicar-se-ão, subsidiariamente, os preceitos de Direito
Público, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado.

Assim, estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, digitadas somente no anverso, com as testemunhas instrumentárias abaixo
indicadas. Nada mais.

Prefeitura da Estância de Atibaia, ___ de __________ de 2.018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

_________________________

_________________________

Contratante

Contratada

Testemunhas:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratante: __________________________
Contratada:___________________________
Contrato N°:__________________________
Objeto:
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 n°
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 n° 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, peticionado 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.
Prefeitura da Estância de Atibaia, __ de ______________ de 2018.

_________________________

_________________________

Contratante

Contratada
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