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Centro de Distribuição dos Correios de Pinda
está operando com 30% da capacidade
O CDD - Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios
de Pindamonhangaba - está
operando apenas com 30% de
sua capacidade, pois 18 de seus
funcionários realizaram exames para detecção de covid-19,
conforme decidido em audiência judicial dia 3 de agosto.
Eles retornarão às atividades assim que os resultados forem liberados pelo laboratório
contratado pela instituição, fato
que está previsto ocorrer ainda
esta semana.
A ausência dos funcionários
que trabalham no CDD têm gerado atrasos na entrega de encomendas e correspondências
em Pindamonhangaba.
Em resposta a questionamento do Procon de Pindamonhangaba sobre reclamações referentes a prazos,
os Correios justificaram os
atrasos em virtude da capacidade reduzida de trabalhadores. A empresa ainda afirmou que cumpre as medidas
“instituídas pelo Protocolo de
Prevenção ao Covid-19 – Co-

ronavírus, consonante com o
Protocolo de Manejo Clínico
do Coronavírus do Ministério
da Saúde, assim como com os
termos da Recomendação n.
4491.2020 do Ministério Público do Trabalho, aplicada a
todas as unidades e órgãos da
empresa, inclusive no âmbito

do Centro de Distribuição de
Pindamonhangaba”.
No ofício encaminhado ao
Procon, os Correios também
explicaram que estão cumprindo decisão judicial, que
afastou todos os servidores
do CDD de Pindamonhangaba
para trabalho remoto, desde

março. Outro ponto abordado
pelos Correios foi a decisão
judicial que determinou a suspensão de todas as atividades
do CDD entre os dias 10 e 17 de
julho, ocasionando em acúmulo de material e mais atraso na
entrega de mercadorias desde
dia 18 de julho.

A instituição ainda informou que não é possível apresentar, no momento, “previsão
de quando os serviços postais
serão normalizados no município, visto depende exclusivamente de deliberação judicial
para reabrir a unidade com sua
operação em completude”.

Oﬁcina do “Ciclo de Debates Inclusivos” discute
atendimento educacional na pandemia
o tema “Os rumos do atendimento educacional especializado durante e após a pandemia”. O evento, transmitido
pela plataforma zoom, contou com a participação da

A segunda discussão do
“Ciclo de Debates Inclusivos”, do curso do Programa
de Mestrado Proﬁssional em
Educação da Unitau (Universidade de Taubaté), abordou,

Professora Dra. Anna Augusta Sampaio de Oliveira, entre
outros convidados.
A professora Roseli explica
que o assunto é muito importante para garantir um en-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 010/2020 (PMP 769/2020) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada na realização de consultas e exames oftalmológicos
com caráter resolutivo pelo período de 06 (seis) meses em uma unidade móvel de saúde, podendo
ser prorrogado por igual período, até que ﬁnde o saldo de consultas contratadas”, com entrega dos
envelopes até dia 02/09/2020 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 046/2020 (PMP 2127/2020) – reabertura
Para “contratação de empresa para prestação de serviço especializado de manutenção e
conservação de gramados, jardins existentes e passeio de prédios públicos conforme termo de
referência”, com entrega dos envelopes até dia 02/09/2020 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2020 (PMP 5857/2020)
Para “aquisição de máscara de proteção facial com duas camadas para fornecimento aos alunos da
Rede Municipal e funcionários vinculados à Secretaria Municipal de Educação”, com entrega dos
envelopes até dia 31/08/2020 às 14h e início da sessão às 14h30.

sino inclusivo de qualidade.
“Hoje a nossa legislação garante que todos os alunos em
idade escolar tenham acesso
à escola, portanto nós precisamos discutir a qualidade
desse acesso, pois não adianta um aluno ir à escola e não
encontrar um ensino de qualidade”, comenta a professora. Ela ainda relata que o foco
da discussão do evento será
sobre os alunos que, historicamente, foram excluídos do
processo escolar, como, por
exemplo, os deﬁcientes.
Essa é foi a segunda oﬁcina do ciclo de debates inclusivos. O próximo evento acontecerá no dia 26 de agosto.
Os eventos são gratuitos e
abertos ao público.
Outras informações e inscrições no link: https://unitau.
br/oﬁcinas-prppg

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***
PREGÃO Nº 041/2020 (PMP 1981/2020)
A autoridade superior, Sr Fabrício Augusto Pereira (decreto 5828/2020), considerando o parecer
do Departamento de Tecnologia da Informação, deu provimento, em 18/08/2020, parcialmente
ao recurso interposto pela empresa Bruno Alves Mafra-ME (Protocolo 15649/2020), não deu
provimento ao recurso interposto pela empresa Teltex Tecnologia S/A (Protocolo 15697/2020) e a
contrarrazão interposta pela empresa Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda-ME
(Protocolo 16065/2020) e deu provimento à contrarrazão interposta pela empresa Solutec – Gestão
em Telecomunicações Ltda EPP (Protocolo 16082/2020), sendo assim, desclassiﬁcou as empresas
Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda e Teltex Tecnologia S/A, classiﬁcadas
em 1º e 2º lugar respectivamente, no lote 01, por ofertar os equipamentos em desacordo com o
solicitado na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para instalação e
manutenção de sistema de câmeras e central de alarme com monitoramento eletrônico 24 horas em
sistema de comodato, para atendimento de diversos prédios públicos desde Município”. Determino
o prosseguimento do certame, para abertura do envelope de documentação da empresa Solutec –
Gestão em Telecomunicações Ltda EPP. Fica a referida sessão marcada para o dia 31/08/2020, às
09h30, no mesmo local do evento anterior.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 062/2020 (PMP 2485/2020)
A autoridade superior, Sra Valéria dos Santos (decreto municipal 5828/2020), face à manifestação
do pregoeiro, considerou, em 17/08/2020, deserta a licitação supra, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de exames laboratoriais com fornecimento de material,
insumos e equipamentos pelo período de 12 meses”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 024/2020 (PMP 1391/2020)
A autoridade superior, Sra Valéria dos Santos (decreto municipal 5828/2020), homologou, em
14/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oﬁciais da Secretaria de Saúde com
abrangência nacional, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total de 3.797,29.
PREGÃO Nº 025/2020 (PMP 1098/2020)
A autoridade superior, Sr Alcemir José Ribeiro Palma (decreto municipal 5828/2020), homologou,
em 14/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de serviços especializados
de desinsetização, desratização, descupinização e afastamento de morcegos (nocivos),
disponibilizando de mão de obra, utilizando-se de aplicações de produtos especíﬁcos”, em favor
da empresa Amb Tec Imunização Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, no
valor total de R$ 68.448,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2020 (PMP 1906/2020)
A autoridade superior, Sra Valéria dos Santos (decreto municipal 5828/2020), com base na análise
técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, homologou, em 19/08/2020, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos veterinários para uso no Abrigo de Animais
e Cepatas do Município”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Agroveterinária
Produtos Veterinários Eireli: 01-11,88; 04-31,68; 15-79,20; 16-58,41; 19-34,65; 21-8,06; 25-64,35;
35-50,49; César & Rocha Comércio de Produtos Agropecuários Ltda EPP: 02-16,00; 06-51,00;
08-0,78; 09-20,00; 10-28,00; 11-20,93; 12-20,00; 13-107,00; 17-100,00; 20-300,00; 22-65,00; 2411,00; 26-75,40; 31-7,60; 32-30,00; 33-2,15; 34-1,20; 36-18,00; 37-11,00. Itens desertos: 23, 29, 30.
Itens fracassados: 03, 05, 07, 14, 18, 27, 28.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020 (PMP 1983/2020)
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto municipal 5828/2020), homologou,
em 11/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de ﬁta impermeável
autoadesiva à base de asfalto modiﬁcado e manta subcobertura para vedação em telhas, calhas e
rufos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Raul Rabello Neto EPP: 02-250,00;
Saluti & Cia Ltda EPP: 01-61,97.
PREGÃO Nº 079/2020 (PMP 3734/2020)
A autoridade superior, Sr José Sodário Viana (decerto decreto municipal 5828/2020), homologou,
em 19/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa em prestação
de serviços automotivos em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica),
com reposição, sem exclusividade, de peças, e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica,
para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, em favor da empresa Tamel Tratores e Máquinas
de Terraplenagem Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 590.500,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2020 (PMP 4220/2020)
A autoridade superior, Sr José Sodário Viana (decreto municipal 5828/2020), homologou, em
19/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de suporte tubular galvanizado
para sinalização vertical em solo, no município de Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os
itens (item-vl unit em R$): Brasil Sinalização Eireli ME: 01-100,00; Simone Amadeu da Silva ME:
02-11,88.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 340/2014 (PMP 29585/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 29/05/2020, ao contrato 120/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações para acesso dedicado
a internet, acessos ponto a multiponto com tráfego de dados, voz, imagem e telefonia ﬁxa em
conformidade com as especiﬁcações constantes no termo de referência”, para prorrogação até
02/06/2021, sendo estimado para o período aditado o valor de R$ 3.774,640,62, assinando pela
contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa América Net Ltda, o Sr
Renan Felipe de Almeida Torres.
PREGÃO Nº 159/2015 (PMP 18257/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 11/08/2020, ao contrato 178/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção
preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou
componentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas,
modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP”, para prorrogação até 12/11/2020, assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela
contratada, empresa Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda, o Sr Jean Carlos dos
Santos.
PREGÃO Nº 088/2016 (PMP 10410/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 14/07/2020, ao contrato 185/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada para disponibilizar proﬁssional em reumatologia para realização de
consultas”, para prorrogação até 15/08/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos,
e pela contratada, empresa Ferreira & Silva Serviços Médicos Ltda, o Sr Thiago da Silva.
*** ERRATA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2020 (PMP 3425/2020)
Na edição de 14/08/2020, p 12, na publicação da homologação da licitação supra, que cuida
de “aquisição de materiais para atender ao setor de serralheria”, onde constou “em favor das
empresas, os itens (item-vl unit em R$): 01-44,90; 03-61,00; 04-73,30; 05-48,00; 06-115,00; 0788,30; 08-70,00; 09-58,00; 11-70,00; HSX Comércio e Serviços Eireli: 02-56,50; 10-48,50”, leia-se
“em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos
Ltda: 01-44,90; 03-61,00; 04-73,30; 05-48,00; 06-115,00; 07-88,30; 08-70,00; 09-58,00; 11-70,00;
HSX Comércio e Serviços Eireli: 02-56,50; 10-48,50”.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº 25 da Secretaria Municipal de Educação
de 21 de agosto de 2020
Altera a Portaria Interna nº 24 de 23 de abril de 2020, que retifica a Portaria
Interna nº 22 de 31 de janeiro de 2020, que regulamenta o Processo de
Formação Continuada dos Docentes da Rede Municipal de Ensino.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação
Protocolo Digital nº 17.041/2020
Doadores: TERNIUM BRASIL LTDA. Donatário: Município de Pindamonhangaba.
Objeto: doação de 02 (dois) equipamentos “Servoventilador Carmel” – para
atendimento à população na Santa Casa de Misericórdia, no Pronto Socorro
Municipal, nas Unidades de Pronto Atendimento, outras unidades de atendimento
médico, bem como em hospitais de campanha designados ao enfrentamento da
COVID-19 na cidade de Pindamonhangaba. Valor total R$ 224.000,00 (duzentos e
vinte e quatro mim reais). Data da assinatura: 26/06/2020.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – CMDCA
Luciana de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas

CONVOCAÇÃO – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar o texto do Artigo 4º, I, da Portaria Interna 24 de 23/04/2020, que retifica a Portaria
Interna nº nº 22 de 31/01/2020, conforme segue:
Onde lê-se:
“Art. 4º ...
I-

70 (setenta) horas de participação das ações formativas ofertadas pela SME sendo 40
(quarenta) serão na modalidade EAD e 30 (trinta) horas serão presenciais.
...”

Leia-se:
Art. 4º ...
I - 70 (setenta) horas de participação das ações formativas ofertadas pela
SME serão na modalidade EAD e/ou presenciais.
...
Art. 2º - Esta portaria interna entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes
governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo,
para a realização da “12ª Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Leitura e aprovação de ata;
Propostas da comissão de eventos;
Vigência dos termos de fomento FUMCAD;
Captadores FUMCAD;
Resolução para continuidade de projetos 2020 para o Ano de 2021;
Atividades e alterações sugeridas pelo Ministério Público - recursos FUMCAD;
Informes Gerais.
Data:
25/08/2020 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Transmissão online pela página do Facebook: Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA
Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através do e-mail:
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Rua Senador Dino Bueno, 119EDITAL
– Centro – Pindamonhangaba
– SP – CEP.: 12401-410 – Tel.: (12) 3644-1573
DE CONVOCAÇÃO
pedagogico.dpe@pindamonhangaba.sp.gov.br
CONVENÇÃO
MUNICIPAL

O Presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Município de Pindamonhangaba,
na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os
Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para participarem à Convenção
Municipal do PSOL de Pindamonhangaba, a ser realizada no 6 de setembro de 2020, com início às
18h horas, a ser realizada em formato online, a ser realizada na plataforma Google Meet, com link
compartilhado 15 minutos antes do início, cumprindo todas as determinações do TRE.
ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre a disputa majoritária de prefeito e vice-prefeito nas eleições do próximo dia
15 de novembro;
2. Escolha das candidatas e dos candidatos do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de
Pindamonhangaba ao cargo de vereadora e vereador nas eleições proporcionais do próximo dia
15 de novembro;
3. Sorteio e definição dos respectivos números para os candidatos e candidatas a vereador e
vereadora do PSOL de Pindamonhangaba;
4. Definição do nome\slogan para a campanha;
5. Indicação de representantes\delegadas e delegados;
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2016.
(Wilton Fabricio de Aquino Oliveira Martins)
Presidente Municipal do PSOL de Pindamonhangaba
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUCIANA LOPES DA SILVA FRANCO e s/m EDSON DA
SILVA FRANCO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços indicados, e
atendendo ao requerimento do credor ﬁduciário – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deverão
Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento
da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 29.330,30 em 14/08/2020, além das
despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais são devedores
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento
imobiliário nº 0010032434, ﬁrmado em 26 de julho de 2019, garantido por alienação ﬁduciária
registrado sob nº 03 na matrícula nº 61.560, tendo por objeto o imóvel situado na RUA GILBERTO
MORAES CÉSAR Nº 209, MOMBAÇA I, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.425-270. O prazo
para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.842, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei Municipal nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,
DECRETA:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), na Secretaria Municipal
de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, proveniente de anulação de saldo de
dotação do orçamento da Câmara Municipal. A classiﬁcação orçamentária será:
01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.30 Departamento de Atenção Especial
2057
Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.01 3.3.90.30 – Material de Consumo (1136)

R$ 190.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação
parcial da seguinte dotação do legislativo:
02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10 Ação Legislativa
1003
Equipamentos em Geral
01.031.0002.01 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (2)

R$ 190.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de agosto de 2020.
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Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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DECRETO Nº 5.844,
DE 18 DE AGOSTO DE 2020.
Regulamenta a licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, e dispõe sobre
o uso da dispensa eletrônica, no âmbito
da administração pública do município
de Pindamonhangaba, e dá outras
providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso da sua
competência prevista no inciso II do art. 30
da Constituição Federal, bem como das
atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no
artigo 37, XXI, da Constituição Federal,
com observância do disposto na Lei
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
e na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, bem como em
face ao Decreto Municipal nº 4.211, de 20
de setembro de 2005.
DECRETA:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, para a aquisição
de bens e a contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso
da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública municipal direta e
indireta.
§ 1º A utilização da modalidade de pregão,
na forma eletrônica, pelos órgãos da
administração pública municipal direta e
indireta será obrigatória quando utilizado
recursos federais.
§ 2º Para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, com
a utilização de recursos da União
decorrentes de transferências voluntárias,
tais como convênios e contratos de
repasse, a utilização da modalidade
de pregão, na forma eletrônica, ou da
dispensa eletrônica, será obrigatória
exceto nos casos em que a lei ou
regulamentação específica que dispuser
sobre a modalidade de transferência,
discipline de forma diversa as contratações
com os recursos do repasse.
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica,
é condicionado aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade,
da eficiência, da probidade administrativa,
do desenvolvimento sustentável, da
vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo, da razoabilidade,
da competitividade, da proporcionalidade
e aos que lhes são correlatos.
§ 1º O princípio do desenvolvimento
sustentável será observado nas etapas
do processo de contratação, em suas
dimensões econômica, social, ambiental e
cultural, no mínimo, com base nos planos
de gestão de logística sustentável dos
órgãos e das entidades.
§ 2º As normas disciplinadoras da
licitação serão interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os
interessados, resguardados o interesse
da administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
I - aviso do edital - documento que contém:
a) a definição precisa, suficiente e clara
do objeto;
b) a indicação dos locais, das datas e dos
horários em que poderá ser lido ou
obtido o edital; e
c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá
a sessão pública com a data e o horário de
sua realização;
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
III - bens e serviços especiais - bens
que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade técnica, não podem ser
considerados bens e serviços comuns,
nos termos do inciso II;
IV - estudo técnico preliminar - documento
constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação, que
caracteriza o interesse público envolvido
e a melhor solução ao problema a
ser resolvido e que, na hipótese de
conclusão pela viabilidade da contratação,
fundamenta o termo de referência;
V - lances intermediários - lances iguais
ou superiores ao menor já ofertado,
porém inferiores ao último lance dado pelo
próprio licitante;
VI - obra - construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação de bem imóvel,
realizada por execução direta ou indireta;
VII - serviço - atividade ou conjunto de
atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de
interesse da administração pública;
VIII - serviço comum de engenharia
- atividade ou conjunto de atividades
que necessitam da participação e
do acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrões
de desempenho e qualidade possam
ser
objetivamente
definidos
pela
administração
pública,
mediante
especificações usuais de mercado;
IX - CRC - Certificado de Registro
Cadastral da Administração Pública
Municipal;
X - cadastro de reserva - registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação
do certame, tendo por objetivo a formação
de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo
primeiro colocado da ata;
XI - sistema de dispensa eletrônica
- ferramenta informatizada, para a
realização dos processos de contratação
direta de bens e serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia;
XII - termo de referência - documento
elaborado com base nos estudos técnicos
preliminares, que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação
do custo pela administração pública, a
partir dos padrões de desempenho e
qualidade estabelecidos e das condições
de entrega do objeto, com as seguintes
informações:
1. a definição do objeto contratual e dos
métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação
demonstrado em planilhas, de acordo com
o preço de mercado; e
3. o cronograma físico-financeiro, se
necessário.
b) o critério de aceitação do objeto;
c) os deveres do contratado e do
contratante;
d) a relação dos documentos essenciais
à verificação da qualificação técnica e
econômico-financeira, se necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato ou da ata de
registro de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva,
suficiente e clara.
§ 1º A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica.
§ 2º Os bens e serviços que envolverem o
desenvolvimento de soluções específicas
de natureza intelectual, científica e
técnica, caso possam ser definidos nos
termos do disposto no inciso II do caput,
serão licitados por pregão, na forma
eletrônica.
Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não
se aplica a:
I - contratações de obras;
II - locações imobiliárias e alienações; e
III - bens e serviços especiais, incluídos os
serviços de engenharia enquadrados no
disposto no inciso III do caput do art. 3º.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 5º O pregão, na forma eletrônica,
será realizado quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou pela contratação
de serviços comuns, ocorrer à distância e
em sessão pública, por meio do Sistema
de Compras, disponível no endereço
eletrônico
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br).
§ 1º O sistema de que trata o caput será
dotado de recursos de criptografia e de
autenticação que garantam as condições
de segurança nas etapas do certame.
§ 2º Na hipótese de que trata o § 2º do art.
1º, além do disposto no caput, poderão
ser utilizados sistemas próprios ou outros
sistemas disponíveis no mercado, desde
que estejam integrados às plataformas
oficiais de operacionalização.
Art. 6º A realização do pregão, na forma
eletrônica, observará as seguintes etapas
sucessivas:
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I - planejamento da contratação;
II - publicação do aviso de edital;
III - apresentação de propostas e de
documentos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de
lances, ou fase competitiva;
V - julgamento;
VI - habilitação;
VII - recursal;
VIII - adjudicação; e
IX - homologação.

Art. 7º Os critérios de julgamento
empregados na seleção da proposta mais
vantajosa para a administração serão
os de menor preço ou maior desconto,
conforme dispuser o edital.
Parágrafo único. Serão fixados critérios
objetivos para definição do melhor
preço, considerados os prazos para a
execução do contrato e do fornecimento,
as especificações técnicas, os parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade,
as diretrizes do plano de gestão de
logística sustentável e as demais
condições estabelecidas no edital.
Art. 8º O processo relativo ao pregão, na
forma eletrônica, será instruído com os
seguintes documentos, no mínimo:
I - estudo técnico preliminar, quando
necessário;
II - termo de referência;
III - planilha estimativa de despesa;
IV - previsão dos recursos orçamentários
necessários, com a indicação das
rubricas, exceto na hipótese de pregão
para registro de preços;
V - autorização de abertura da licitação,
o qual deve ser subscrito pelo Secretário
responsável;
VI - designação do pregoeiro e da equipe
de apoio;
VII - edital e respectivos anexos;
VIII - minuta do termo do contrato, ou
instrumento equivalente, ou minuta da ata
de registro de preços, conforme o caso;
IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida e apresentada
para a habilitação;
XI - proposta de preços do licitante;
XII - ata da sessão pública, que conterá os
seguintes registros, entre outros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os avisos, os esclarecimentos e as
impugnações;
d) os lances ofertados, na ordem de
classificação;
e) a suspensão e o reinício da sessão, se
for o caso;
f) a aceitabilidade da proposta de preço;
g) a habilitação;
h) a decisão sobre o saneamento de
erros ou falhas na proposta ou na
documentação;
i) os recursos interpostos, as respectivas
análises e as decisões;
j) o resultado da licitação; e
XIII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do extrato do contrato; e
c) dos demais atos cuja publicidade seja
exigida;
XIV - ato de homologação; e
XV - a formação do cadastro de reserva;
§ 1º A instrução do processo licitatório
poderá ser realizada por meio de sistema
eletrônico, de modo que os atos e os
documentos de que trata este artigo,
constantes dos arquivos e registros
digitais, serão válidos para todos os
efeitos legais, inclusive para comprovação
e prestação de contas.
§ 2º A ata da sessão pública será
disponibilizada na internet imediatamente
após o seu encerramento, para acesso
livre.
CAPÍTULO III
DO ACESSO AO SISTEMA
ELETRÔNICO
Art. 9º A autoridade competente do órgão
ou da entidade promotora da licitação,
o pregoeiro, os membros da equipe de
apoio e os licitantes que participarem
do pregão, na forma eletrônica, serão
previamente credenciados, perante o
provedor do sistema eletrônico.
§ 1º O credenciamento para acesso ao
sistema ocorrerá pela atribuição de chave
de identificação e de senha pessoal e
intransferível.
§ 2º Caberá à autoridade competente
do órgão ou da entidade promotora da
licitação solicitar, junto ao provedor do
sistema, o seu credenciamento, o do
pregoeiro e o dos membros da equipe de
apoio.
Art. 10. Na hipótese de pregão eletrônico,
o credenciamento do licitante e sua
manutenção poderá ser realizado com
toda a documentação constante no edital
ou com a utilização do CRC – Certificado
de Registro Cadastral do Município de
Pindamonhangaba.
Art. 11. O credenciamento no CRC
– Certificado de Registro Cadastral
do Município de Pindamonhangaba –
permite a participação dos interessados
em qualquer pregão (presencial ou
eletrônico), exceto quando o seu cadastro
no CRC tenha sido inativado ou excluído
por solicitação do credenciado ou por
determinação legal.
CAPÍTULO IV
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO
Art. 12. O pregão, na forma eletrônica,
será conduzido pelo Município de
Pindamonhangaba, com apoio técnico
e operacional, quando necessário,
das Secretarias do Município, do
Departamento
de
Tecnologia
da
Informação e do provedor do sistema
informatizado utilizado.
Art.
13.
Caberá
às
autoridades
competentes, no âmbito de suas
respectivas
atribuições:
I - designar o pregoeiro e os membros da
equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do processo
licitatório;
IV - decidir os recursos contra os atos do
pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando
houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitação; e
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata
de registro de preços.
CAPÍTULO V
DO PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO
Art. 14. No planejamento do pregão,
na forma eletrônica, será observado o
seguinte:
I - elaboração do estudo técnico preliminar
e do termo de referência;
II - aprovação do estudo técnico preliminar
e do termo de referência pela autoridade
competente ou por quem esta delegar;
III - elaboração do edital, que estabelecerá
os critérios de julgamento e a aceitação
das propostas, o modo de disputa e,
quando necessário, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto
em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta;
IV - definição das exigências de
habilitação, das sanções aplicáveis, dos
prazos e das condições que, pelas suas
particularidades, sejam consideradas
relevantes para a celebração e a
execução do contrato e o atendimento das
necessidades da administração pública; e
V - designação do pregoeiro e de sua
equipe de apoio.
Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo
aceitável para a contratação, se não
constar expressamente do edital, possuirá
caráter sigiloso e será disponibilizado
exclusiva e permanentemente aos órgãos
de controle externo e interno.
§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado
ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no §
3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.
§ 2º Para fins do disposto no caput deste
artigo, o valor estimado ou o valor máximo
aceitável para a contratação será tornado
público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances, sem
prejuízo da divulgação do detalhamento
dos
quantitativos
e
das
demais
informações necessárias à elaboração
das propostas.
§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o
critério de julgamento pelo maior desconto,
o valor estimado, o valor máximo aceitável
ou o valor de referência para aplicação do
desconto constará obrigatoriamente do
instrumento convocatório.
Art. 16. Caberá à autoridade máxima
do órgão ou da entidade, ou a quem
possuir a competência, designar agentes
públicos para o desempenho das funções
deste Decreto, observados os seguintes
requisitos:
I - o pregoeiro e os membros da equipe
de apoio serão servidores do órgão ou da
entidade promotora da licitação; e
II - os membros da equipe de apoio serão,

em sua maioria, servidores ocupantes
de cargo efetivo, preferencialmente
pertencentes aos quadros permanentes
do órgão ou da entidade promotora da
licitação.
§ 1º A critério da autoridade competente,
o pregoeiro e os membros da equipe de
apoio poderão ser designados para uma
licitação específica, para um período
determinado, admitidas reconduções,
ou por período indeterminado, permitida
a revogação da designação a qualquer
tempo.
§ 2º Os órgãos e as entidades de que
trata o § 1º do art. 1º estabelecerão
planos de capacitação que contenham
iniciativas de treinamento para a
formação e a atualização técnica de
pregoeiros, membros da equipe de apoio
e demais agentes encarregados da
instrução do processo licitatório, a serem
implementadas com base em gestão por
competências.

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir
as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos ao edital e aos anexos,
além de poder requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração desses
documentos;
III - verificar a conformidade da proposta
em relação aos requisitos estabelecidos
no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio
de lances;
V - verificar e julgar as condições de
habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade
jurídica, bem como determinar diligências,
quando necessário;
VII - receber, examinar e decidir os
recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver
recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade competente e
propor a sua homologação.
Parágrafo único. O pregoeiro poderá
solicitar
manifestação
técnica
da
assessoria jurídica ou de outros setores do
órgão ou da entidade, a fim de subsidiar
sua decisão.
Art. 18. Caberá à equipe de apoio auxiliar
o pregoeiro nas etapas do processo
licitatório.
Art. 19. Caberá ao licitante interessado em
participar do pregão, na forma eletrônica:
I - credenciar-se previamente na hipótese
de que trata o §2º do art. 5º, no sistema
eletrônico utilizado no certame;
II - remeter, no prazo estabelecido,
exclusivamente
via
sistema,
os
documentos de habilitação e a proposta
e, quando necessário, os documentos
complementares;
III - responsabilizar-se formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema
ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;
IV - acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante o processo
licitatório e responsabilizar-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatamente ao provedor
do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para
imediato bloqueio de acesso;
VI - utilizar a chave de identificação e a
senha de acesso para participar do pregão
na forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de
identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.
Parágrafo
único.
O
fornecedor
descredenciado terá sua chave de
identificação
e
senha
suspensas
automaticamente.
CAPÍTULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO
EDITAL
Art. 20. A fase externa do pregão, na
forma eletrônica, será iniciada com a
convocação dos interessados por meio
da publicação do aviso do edital no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, jornal
diário de grande circulação no Estado,
Diário Oficial do Município e no sítio
eletrônico www.pindamonhangaba.sp.gov.
br .
Parágrafo único. Na hipótese de que trata
o § 3º do art. 1º, a publicação ocorrerá na
imprensa oficial do respectivo Estado, do
Distrito Federal ou do Município e no sítio
eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
Art. 21. Os editais serão disponibilizados
no site oficial do município www.
pindamonhangaba.sp.gov.br .
Parágrafo único. Na hipótese do § 2º
do art. 5º, o edital será disponibilizado
na íntegra no sítio eletrônico oficial do
município www.pindamonhangaba.sp.gov.
br e no portal do sistema utilizado para a
realização do pregão.
Art. 22. Modificações no edital serão
divulgadas pelo mesmo instrumento de
publicação utilizado para divulgação
do texto original e o prazo inicialmente
estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonômico aos
licitantes.
Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos
referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, por meio eletrônico, na
forma do edital.
§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do
pedido, e poderá requisitar, se necessário,
subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
§ 2º As respostas aos pedidos de
esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a
administração.
Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar
os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública.
§ 1º A impugnação não possui efeito
suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado,
se
necessário,
pelos
responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos, decidir sobre a impugnação
no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
§ 2º A concessão de efeito suspensivo
à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.
§ 3º Acolhida a impugnação contra o
edital, caso seu teor afete a formulação
das propostas, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
CAPÍTULO VII
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Art. 25. O prazo fixado para a apresentação
das propostas e dos documentos de
habilitação não será inferior a oito dias
úteis, contado da data de publicação do
aviso do edital.
Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio
eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública.
§ 1º A etapa de que trata o caput deste
artigo, será encerrada com a abertura da
sessão pública.
§ 2º Os licitantes poderão deixar de
apresentar os documentos de habilitação
que constem no CRC – Certificado de
Regis tro Cadastral do município de
Pindamonhangaba,
assegurado
aos
demais licitantes o direito de acesso aos
documentos.
§ 3º O envio da proposta, acompanhada
dos documentos de habilitação exigidos
no edital, nos termos do disposto no caput
deste artigo, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha.
§ 4º O licitante declarará, em campo
próprio do sistema, o cumprimento
dos requisitos para a habilitação e a
conformidade de sua proposta com as
exigências do edital.
§ 5º A falsidade da declaração de que trata
o § 4º, sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei.
§ 6º Os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessão pública.
§ 7º Na etapa de apresentação da
proposta e dos documentos de habilitação
pelo licitante, observado o disposto no
caput deste artigo, não haverá ordem
de classificação das propostas, o que
ocorrerá somente após os procedimentos
de que trata o Capítulo IX.
§ 8º Os documentos que compõem a
proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado, somente serão
disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
§ 9º Os documentos complementares
à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles
exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado após o encerramento do envio
de lances, observado o prazo de que trata
o § 2º do art. 38.
CAPÍTULO VIII
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
E DO ENVIO DE LANCES
Art. 27. A partir do horário previsto no
edital, a sessão pública na internet será
aberta pelo pregoeiro com a utilização de
sua chave de acesso e senha.
§ 1º Os licitantes poderão participar da
sessão pública na internet, mediante
a utilização de sua chave de acesso e
senha.
§ 2º O sistema disponibilizará campo
próprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.
Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas
apresentadas e desclassificará aquelas
que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital.
Parágrafo único. A desclassificação da
proposta será fundamentada e registrada
no sistema, acompanhado em tempo real
por todos os participantes.
Art.
29.
O
sistema
ordenará
automaticamente
as
propostas
classificadas pelo pregoeiro.
Parágrafo único. Somente as propostas
classificadas pelo pregoeiro participarão
da etapa de envio de lances.
Art. 30. Classificadas as propostas, o
pregoeiro dará início à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
§ 1º O licitante será imediatamente
informado do recebimento do lance e do
valor consignado no registro.
§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances
sucessivos, observados o horário fixado
para abertura da sessão pública e as
regras estabelecidas no edital.
§ 3º O licitante somente poderá oferecer
valor inferior ou maior percentual de
desconto ao último lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema, observado,
quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto
em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta.
§ 4º Não serão aceitos dois ou mais
lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro.
§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
Art. 31. Serão adotados para o envio de
lances no pregão eletrônico os seguintes
modos de disputa:
I - aberto - os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com
prorrogações, conforme o critério de
julgamento adotado no edital; ou
II - aberto e fechado - os licitantes
apresentarão
lances
públicos
e
sucessivos, com lance final e fechado,
conforme o critério de julgamento adotado
no edital.
Parágrafo único. No modo de disputa
aberto, o edital preverá intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto
em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta.

Art. 32. No modo de disputa aberto, de
que trata o inciso I, do art. 31, a etapa
de envio de lances na sessão pública
durará (10) dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da
sessão pública.
§ 1º A prorrogação automática da etapa
de envio de lances, de que trata o caput
deste artigo, será de (02) dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive quando se tratar de
lances intermediários.
§ 2º Na hipótese de não haver novos
lances na forma estabelecida no caput
deste artigo e no § 1º, a sessão pública
será encerrada automaticamente.
§ 3º Encerrada a sessão pública sem
prorrogação automática pelo sistema, nos
termos do disposto no § 1º, o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de
apoio, admitir o reinício da etapa de envio
de lances, em prol da consecução do
melhor preço disposto no parágrafo único
do art. 7º, mediante justificativa.
Art. 33. No modo de disputa aberto e
fechado, de que trata o inciso II, do art.
31, a etapa de envio de lances da sessão
pública terá duração de (15) quinze
minutos.
§ 1º Encerrado o prazo previsto no
caput, o sistema encaminhará o aviso
de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até (10) dez
minutos, aleatoriamente determinado, a
recepção de lances será automaticamente
encerrada.
§ 2º Encerrado o prazo de que trata o §
1º, o sistema abrirá a oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo
e os autores das ofertas com valores até
dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
§ 3º Na ausência de, no mínimo, três
ofertas nas condições de que trata o
§ 2º, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação,
até o máximo de três, poderão oferecer
um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos
nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará
os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
§ 5º Na ausência de lance final e fechado
classificado nos termos dos § 2º e § 3º,
haverá o reinício da etapa fechada para
que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam
ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado,
após esta etapa, o disposto no § 4º.
§ 6º Na hipótese de não haver licitante
classificado na etapa de lance fechado
que atenda às exigências para habilitação,
o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe
de apoio, mediante justificativa, admitir o
reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º.
Art. 34. Na hipótese de o sistema
eletrônico desconectar para o pregoeiro
no decorrer da etapa de envio de lances
da sessão pública e permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
Art. 35. Quando a desconexão do sistema
eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a (10) dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro
horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
Art. 36. Após a etapa de envio de lances,
haverá a aplicação dos critérios de
desempate previstos nos art. 44 e art. 45
da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, seguido da aplicação
do critério estabelecido no § 2º do art. 3º
da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver
licitante que atenda à primeira hipótese.
Art. 37. Os critérios de desempate serão
aplicados nos termos do art. 36, caso não
haja envio de lances após o início da fase
competitiva.
Parágrafo único. Na hipótese de persistir
o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
CAPÍTULO IX
DO JULGAMENTO
Art. 38. Encerrada a etapa de envio de
lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá
encaminhar,
pelo
sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada
a negociação em condições diferentes das
previstas no edital.
§ 1º A negociação será realizada por meio
do sistema e poderá ser acompanhada
pelos demais licitantes.
§ 2º O instrumento convocatório deverá
estabelecer prazo de, no mínimo, duas
horas, contado da solicitação do pregoeiro
no sistema, para envio da proposta
e, se necessário, dos documentos
complementares, adequada ao último
lance ofertado após a negociação de que
trata o caput deste artigo.
Art. 39. Encerrada a etapa de negociação
de que trata o art. 38, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para
contratação no edital, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no
§ 9º do art. 26, e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições do edital,
observado o disposto no Capítulo X.

§ 3º O registro a que se refere o § 1º tem
por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro
colocado da ata, nas seguintes hipóteses:
I - descumprimento das condições da ata
de registro de preços;
II - não atendimento tempestivo da ordem
de serviço ou autorização de fornecimento;
III - não retirada da nota de empenho
ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
IV - não aceitação da redução do preço
registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
ou
V - sofrer sanção prevista nos incisos III
ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 2002.
§ 4º O cancelamento do registro de preços
poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados
em razão de interesse público ou a pedido
do fornecedor.

CAPÍTULO X
DA HABILITAÇÃO

CAPÍTULO XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E
DA HABILITAÇÃO

Art. 40. Para habilitação dos licitantes, será
exigida, exclusivamente, a documentação
relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as
Fazendas Públicas estaduais, distrital e
municipais, quando necessário; e
VI
- ao cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do caput do art. 7º da
Constituição e no inciso XVIII do caput do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo único. A documentação exigida
para atender ao disposto nos incisos I, III,
IV e V do caput poderá ser substituída pelo
CRC – Certificado de Registro Cadastral
do Município de Pindamonhangaba.

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento
da habilitação e das propostas, sanar erros
ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.
Parágrafo único. Na hipótese de
necessidade de suspensão da sessão
pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento de que trata o
caput, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.

Art. 41. Quando permitida a participação
de empresas estrangeiras na licitação, as
exigências de habilitação serão atendidas
mediante
documentos
equivalentes,
inicialmente apresentados com tradução
livre.
Parágrafo único. Na hipótese de o
licitante vencedor ser estrangeiro, para
fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de preços, os documentos
de que trata o caput deste artigo serão
traduzidos por tradutor juramentado no
País e apostilados nos termos do disposto
no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substituílo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
Art. 42. Quando permitida a participação
de consórcio de empresas, serão exigidas:
I - a comprovação da existência de
compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, com indicação
da empresa líder, que atenderá às
condições de liderança estabelecidas no
edital e representará as consorciadas
perante o Município;
II - a apresentação da documentação
de habilitação especificada no edital por
empresa consorciada;
III - a comprovação da capacidade
técnica do consórcio pelo somatório
dos quantitativos de cada empresa
consorciada, na forma estabelecida no
edital;
IV - a demonstração, por cada empresa
consorciada, do atendimento aos índices
contábeis definidos no edital, para fins de
qualificação econômico-financeira;
V - a responsabilidade solidária das
empresas consorciadas pelas obrigações
do consórcio, nas etapas da licitação e
durante a vigência do contrato;
VI - a obrigatoriedade de liderança por
empresa brasileira no consórcio formado
por empresas brasileiras e estrangeiras,
observado o disposto no inciso I; e
VII - a constituição e o registro do consórcio
antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. Fica vedada a
participação de empresa consorciada, na
mesma licitação, por meio de mais de um
consórcio ou isoladamente.
Art. 43. A habilitação dos licitantes será
verificada por meio dos documentos
constantes no edital por ele abrangidos
ou pelo CRC – Certificado de
Registro Cadastral do Município de
Pindamonhangaba.
§ 1º Os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados
no CRC serão enviados nos termos do
disposto no art. 26.
§ 2º Na hipótese de necessidade de envio
de documentos complementares após o
julgamento da proposta, os documentos
deverão ser apresentados em formato
digital, via sistema, no prazo definido no
edital, após solicitação do pregoeiro no
sistema eletrônico, observado o prazo
disposto no § 2º do art. 38.
§ 3º A verificação pelo órgão ou entidade
promotora do certame nos sítios
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio
legal de prova, para fins de habilitação.
§ 4º Na hipótese de a proposta vencedora
não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.
§ 5º Na hipótese de contratação de
serviços comuns em que a legislação ou
o edital exija apresentação de planilha
de composição de preços, esta deverá
ser encaminhada exclusivamente via
sistema, no prazo fixado no edital, com os
respectivos valores readequados ao lance
vencedor.
§ 6º No pregão, na forma eletrônica,
realizado para o sistema de registro de
preços, quando a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo
total estimado para a contratação, poderá
ser convocada a quantidade de licitantes
necessária para alcançar o total estimado,
respeitada a ordem de classificação,
observado o preço da proposta vencedora,
precedida de posterior habilitação, nos
termos do disposto no Capítulo X.
§ 7º A comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas
e das empresas de pequeno porte
será exigida nos termos do disposto na
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei
Complementar nº 147/2014.
§ 8º Constatado o atendimento às
exigências estabelecidas no edital, o
licitante será declarado vencedor.
CAPÍTULO XI
DO RECURSO
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer
licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que
trata o caput deste artigo deverão ser
apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados
para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias,
contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata
e motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer, nos termos do disposto
no caput deste artigo, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro
estará autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará
na invalidação apenas dos atos que não
podem ser aproveitados.
CAPÍTULO XII
DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
Art. 45. Decididos os recursos e
constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório, nos termos do
disposto no inciso V, do art. 13.
Art. 46. Na ausência de recurso, caberá
ao pregoeiro adjudicar o objeto e
encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior e propor a
homologação, nos termos do disposto no
inciso IX, do art. 17.
§ 1º Em se tratando de registro de preços,
será incluído na respectiva ata, na forma
de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame;
§ 2º A habilitação dos fornecedores
que comporão o cadastro de reserva
será efetuada quando constatada a
impossibilidade de atendimento pelo
primeiro colocado da ata, estando
autorizada a atualização dos documentos
que possuem data de validade, desde que
preservados os mesmos termos;

CAPÍTULO XIV
DA CONTRATAÇÃO
Art. 48. Após a homologação, o
adjudicatário será convocado para assinar
o contrato ou a ata de registro de preços
no prazo estabelecido no edital.
§ 1º Na assinatura do contrato ou da
ata de registro de preços, será exigida
a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que
deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata
de registro de preços.
§ 2º Na hipótese de o vencedor da
licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, outro licitante poderá
ser convocado, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada
a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, sem prejuízo da aplicação das
sanções de que trata o art. 49.
§ 3º O prazo de validade das propostas
será de sessenta dias, permitida a fixação
de prazo diverso no edital.
CAPÍTULO XV
DA SANÇÃO
Art. 49. Ficará impedido de licitar
e de contratar com o Município de
Pindamonhangaba e será descredenciado
do CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações
legais, garantido o direito à ampla defesa,
o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de
registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida
no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do
objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ 1º As sanções descritas no caput
deste artigo, também se aplicam aos
integrantes do cadastro de reserva (na
forma descrita nos parágrafos 1º e 2º, do
artigo 46 deste Decreto), em pregão para
registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada
pela administração pública.
§ 2º As sanções serão registradas e
publicadas.
CAPÍTULO XVI
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
Art. 50. A autoridade competente para
homologar o procedimento licitatório de
que trata este Decreto poderá revogálo em razão do interesse público, por
motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a revogação, e deverá
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, por meio
de ato escrito e fundamentado.
Parágrafo único. Os licitantes não terão
direito à indenização em decorrência
da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de
boa-fé ao ressarcimento dos encargos
que tiver suportado no cumprimento do
contrato.
CAPÍTULO XVII
DO SISTEMA DE DISPENSA
ELETRÔNICA
Art. 51. O município de Pindamonhangaba
poderá adotar o sistema de dispensa
eletrônica, nas seguintes hipóteses:
I - contratação de serviços comuns de
engenharia, nos termos do disposto
no
inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666,
de 1993;
II - aquisição de bens e contratação de
serviços comuns, nos termos do disposto
no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº
8.666, de 1993; e
III - aquisição de bens e contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, nos termos do
disposto no inciso III e seguintes do
caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993,
quando cabível.
§ 1º Ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal regulamentará o funcionamento
do sistema de dispensa eletrônica.
CAPÍTULO XVIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52. Os horários estabelecidos no
edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
Art. 53. Os participantes de licitação
na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, têm direito público subjetivo
à fiel observância do procedimento
estabelecido neste Decreto e qualquer
interessado poderá acompanhar o seu
desenvolvimento em tempo real, por meio
da internet.
Art. 54. O Município de Pindamonhangaba
utilizará sistemas próprios ou outros
disponíveis no mercado, nos termos de
que trata o § 2º do art. 5º.
Art. 55. O Município de Pindamonhangaba
poderá utilizar sistemas eletrônicos da
União e do Estado mediante celebração
de termo de acesso ou instrumento
jurídico congênere.
Art. 56. As propostas que contenham
a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão
disponíveis
na
internet,
após
a
homologação.
Art. 57. Os arquivos e os registros
digitais relativos ao processo licitatório
permanecerão à disposição dos órgãos
de controle interno e externo.
Art. 58. Este Decreto entra em vigor na
data sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de
Negócios Jurídicos em 18 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2020
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Etec e Fatec oferecem atividades online
gratuitas na “Parada Tecnológica”
Estão abertas as inscrições para uma série de palestras e oﬁcinas online que
a Etec (Escola Técnica Estadual) Dra. Ruth Cardoso, de
São Vicente, e a Faculdade
de Tecnologia do Estado (Fatec) Praia Grande vão oferecer gratuitamente, entre
os dias 24 e 28 de agosto,
durante a quarta edição da
“Parada Tecnológica”.
O público-alvo são proﬁssionais, estudantes e interessados em geral. Não há
restrição de idade, nem escolaridade e nem de cidade.
Para participar, é neces-

sário se inscrever pela internet. As vagas são limitadas e
a inscrição termina conforme as turmas são preenchidas. Serão emitidos certiﬁcados de participação.
Sob o tema ‘Novos
tempos, novos hábitos’,
o evento oferece mais de
6,5 mil vagas em cerca
de 50 atividades virtuais,
em parceria com 30 instituições regionais, sobre
empreendedorismo, economia digital, finanças,
games e redes sociais.
As palestras e as oﬁcinas
programadas para as unida-

des do Centro Paula Souza
serão apresentadas por professores de cursos técnicos
e superiores tecnológicos.
Entre os temas abordados
estão gamiﬁcação, internet
das coisas, ﬁnanças pessoais, criação de sites e aplicativos mobile, Lei Geral de
Proteção de Dados, utilização de micróbios na alimentação, entre outros.
Informações completas
e inscrições no link: http://
www.desenvolve.saovicente.sp.gov.br/paradatecnologica/
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Extrato de Termo Aditivo – Convênio nº 01/2018 ﬁrmado entre a Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1001865-40.2018.8.26.0445 e o código 94FD238.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.846, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.
Altera dispositivos do Decreto nº 5.806, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a
Regulamentação, Orientação, Critérios e Procedimentos Gerais a serem observados pelos órgãos
e secretarias municipais relativos a implementação da modalidade de Escala de Revezamento e do
Teletrabalho no Serviço Público, em caráter excepcional e temporário, como medida administrativa
necessária ao combate à pandemia de Coronavírus (COVID-19), conforme estado de calamidade
pública declarada através do Decreto nº 5.775, de 13 de abril de 2020, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica renumerado o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 5.806, de 25 de junho de 2010,
como § 1º e acrescidos os §§ 2º e 3º, com a seguinte redação:
“Art. 3º . . .
§ 1º O regime regulado por este Decreto é de caráter excepcional e de natureza temporária,
não gerando direito à permanência no regime após a cessação dos motivos que o autorizaram,
conforme art. 1º deste Decreto.
§2º A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do
contrato individual de trabalho, mediante celebração obrigatória de Termo Aditivo ao Contrato
de Trabalho, constante do Anexo I deste Decreto, o qual especiﬁcará as atividades que serão
realizadas pelo empregado.
§3º O Comparecimento nas dependências do empregador para realização de atividades
especíﬁcas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime
de teletrabalho.”
Art. 2º Fica acrescido o inc. XIII ao art. 7º do Decreto 5.806, de 15 de junho de 2020, com a seguinte
redação:
“Art. 7º . . .
...
XIII- os servidores em regime de Teletrabalho deverão atender as orientações do Departamento de
Atenção ao Servidor Público, em relação à Ergonomia Física e Teletrabalho, constantes do Anexo
II deste decreto.”
Art. 2º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 11 do Decreto 5.806, de 15 de junho de 2020, com
a seguinte redação:
“Art. 11. . . .
Parágrafo único. A alteração do regime de que trata o caput deste artigo deverá ser precedida
de notiﬁcação ao servidor, através dos meios de comunicação disponíveis, como telefone, e-mail,
plataforma 1Doc e aplicativos de mensagens, garantindo-se prazo de transição mínimo de 15
(quinze) dias.”
Art. 3º Os casos dos servidores acima de 60 anos ou portadores de comorbidades crônicas, como
diabetes, hipertensão e asma, havendo determinação médica, a apresentação de atestado e/ou
outros documentos médicos, os mesmos serão encaminhados à Comissão Médica instituída pelo
Comitê de Combate ao COVID-19, a qual analisará a documentação e deﬁnirá pelo afastamento ou
retorno do servidor às suas atividades normais, com as cautelas necessárias.
Parágrafo único. Casos excepcionais serão analisados pontualmente pela Comissão de
Organização dos Trabalhos/Servidores instituída pelo Comitê de Combate ao COVID-19.
Art. 4º Os servidores, quanto à rotina de trabalho presencial deverão:
I - evitar aglomeração no ambiente de trabalho;
II - manter uma distância mínima de dois metros entre seus pares;
IV – realizar, preferencialmente, as reuniões de trabalho, por vídeo conferência,
V - manter a ventilação natural em locais com concentração de pessoas;
VI - evitar circular em áreas e andares diferentes do seu local de trabalho.
Parágrafo único. Além das recomendações constantes dos incisos I a VI deste artigo, os servidores
em serviço presencial deverão atender todas às recomendações do Departamento de Atenção ao
Servidor Público em relação às medidas de proﬁlaxia no ambiente de trabalho.
Art. 5º Ficam revogados os artigos 4º e 5º do Decreto nº 5.806, de 15 de junho de 2020.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
ANEXO I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO.
De um lado, Município de Pindamonhangaba, inscrito no CNPJ n.º 4522.6214/0001-19, com
sede no paço municipal, situado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,1400, Alto do Cardoso,
neste ato representado pelo Secretário de Administração, Sr. Fabricio Augusto Pereira, doravante
denominado EMPREGADOR, e, de outro lado _______________________________, Matrícula
n.º ___________ doravante denominado EMPREGADO, para ﬁns do que dispõe o art. 76 –C da
CLT, têm como justo e acertado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho que se regerá
através das cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA O REGIME DE TELE TRABALHO.
Por mútuo acordo entre as partes, a partir da assinatura do presente instrumento, o Contrato de
Trabalho para a ser regido pelas normas do Teletrabalho incertas na lei nº 13.467/2017, artigos
62, III, 75 A, 75, B, 75 C, 75 D e 75 E da Consolidação das Leis do Trabalho, observando ainda as
cláusulas a seguir dispostas.
CLÁUSULA SEGUNDA: NATUREZA DO CONTRATO.
A partir da assinatura do aditivo contratual em epigrafe, o contrato de trabalho passa a ser Contrato
de Teletrabalho, com a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências dos
órgãos públicos municipais e com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação.
CLÁUSULA TERCEIRA: COMPARECIMENTO DO EMPREGADO NAS DEPENDÊNCIAS DA
EMPRESA.
Caso seja necessário o comparecimento do Empregado nas dependências da empresa, para a
realização de atividades especíﬁcas que exijam a presença do mesmo, não ﬁca descaracterizado
o regime de teletrabalho.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1001865-40.2018.8.26.0445 e o código 94FD238.
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Extrato de Termo Aditivo – Convênio nº 01/2018 ﬁrmado entre a Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde

Extrato do Termo Aditivo

ADITAMENTO Nº 04/2020 - CONVÊNIO Nº 01/2018

Extrato do Termo
Aditivo

ADITAMENTO Nº 03/2020 - CONVÊNIO Nº 01/2018

Processo Administrativo

4.502/2018
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

P r o c e s s o
Administrativo

4.502/2018

Celebrantes

Celebrantes

Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

Objeto

Auxílio ﬁnanceiro emergencial às santas casas e aos hospitais
ﬁlantrópicos sem ﬁns lucrativos, que participam de forma
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de
2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada
no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme
indicado na Portaria MS nº 1.448, de 29 de maio de 2020.

Objeto

Texto

Cláusula Primeira – O presente instrumento de aditamento
contratual é celebrado nos termos expressos do Convênio n.º
01/2018, ﬁrmado entre a CONVENENTE E CONVENIADA, de
acordo com a justiﬁcativa da Secretaria Municipal de Saúde,
integrante do processo n.º 4.502/2018 e também conforme Art.
1º da Portaria nº 1.448, de 29 de maio de 2020 do Ministério da
Saúde, ﬁcando aditada a Cláusula Décima Primeira, conforme
valores previstos no anexo da portaria nº 1.448 de 29/05/2020.
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo onerarão a
funcional programática da Secretaria Municipal de Saúde: Recurso
Federal - ﬁcha n.º 1139 – 01.10.30.10.302.0014.1011.3.3.50.39.0
0.05.
Cláusula Segunda – Tendo em vista a transferência da segunda
parcela o auxílio ﬁnanceiro emergencial estabelecido pela
Portaria nº 1.448 de 29/05/2020, o qual tem por objetivo permitir
atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia
da Covid-19 e somado ao término do prazo de execução do
Contrato nº 31/2020, DI nº 11/2020, PMP nº 1.714/2020 referente
a contratação de empresa especializada na disponibilização
de 10 (dez) leitos de UTI, exclusivas para atendimento dos
pacientes diagnosticados e suspeitos da COVID-19, celebrados
entre esta Municipalidade e a Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, ﬁca estabelecido que as atribuições do
contrato mencionado passarão a ser executados pelo Aditamento
nº 03/2020 e também por este instrumento legal.

Auxílio ﬁnanceiro emergencial às santas casas e aos hospitais
ﬁlantrópicos sem ﬁns lucrativos, que participam de forma
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de
2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no
controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme indicado na
Portaria MS nº 1.393, de 21 de maio de 2020.

Texto

Cláusula Primeira – O presente instrumento de aditamento
contratual é celebrado nos termos expressos do Convênio n.º
01/2018, ﬁrmado entre a CONVENENTE E CONVENIADA, de acordo
com a justiﬁcativa da Secretaria Municipal de Saúde, integrante do
processo n.º 4.502/2018 e também conforme Art. 2º da Portaria nº
1.393, de 21 de maio de 2020 do Ministério da Saúde, ﬁcando aditada
a Cláusula Décima Primeira, conforme valores previstos no
anexo da portaria nº 1.393 de 21/05/2020.
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo onerarão a
funcional programática da Secretaria Municipal de Saúde: Recurso
Federal - ﬁcha n.º 1139 – 01.10.30.10.302.0014.1011.3.3.50.39.00.
05.
Cláusula Segunda – Tendo em vista o auxílio ﬁnanceiro emergencial
estabelecido pela Portaria nº 1.393 de 21/05/2020, o qual tem por
objetivo permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da
pandemia da Covid-19 e somado ao término do prazo de execução
do Contrato nº 31/2020, DI nº 11/2020, PMP nº 1.714/2020 referente
a contratação de empresa especializada na disponibilização de
10 (dez) leitos de UTI, exclusivas para atendimento dos pacientes
diagnosticados e suspeitos da COVID-19, celebrados entre esta
Municipalidade e a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba,
ﬁca estabelecido que as atribuições do contrato mencionado
passarão a ser executados por este instrumento legal.

Ratiﬁcado

ratiﬁcar as demais cláusulas

Ratiﬁcado

ratiﬁcar as demais cláusulas

Data de Assinatura

03/06/2020

Data de Assinatura

27/05/2020

Valor

R$ 1.425.586,69

Valor

R$ 467.851,05

CLÁUSULA QUARTA: FUNÇÃO EXERCIDA PELO EMPREGADO
O empregado continuará a exercer o emprego público para o qual foi contratado.
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DO TRABALHO
Para os ﬁns previstos no art. 75-D da CLT, ﬁca estabelecido que a responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e
adequada à prestação do trabalho remoto (home oﬃce) é de responsabilidade do Empregado.
CLÁUSULA SEXTA: AUSÊNCIA DE CONTROLE DE JORNADA
Com a assinatura do presente aditivo contratual, ﬁca pactuado que o Empregado ﬁca isento de
controle de jornada, nos moldes do artigo 62, inciso III, acrescentado à CLT através da lei nº
13.467/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA: TRANSIÇÃO DE REGIME.
Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do
empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em
aditivo contratual.
CLÁUSULA OITAVA: PRECAUÇÃO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS
OCUPACIONAIS.
O Empregado declara que está ciente das precauções a tomar a ﬁm de evitar doenças e acidentes
de trabalho, mediante assinatura do termo de responsabilidade em anexo, comprometendo-se a
seguir as instruções fornecidas pelo Empregador.
CLÁUSULA NONA: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS.
Deverão ser observadas as demais disposições legais que disciplinam o emprego público.
CLÁUSULA DÉCIMA: Para dirimir quaisquer conﬂitos ou controvérsias oriundas do contrato de
teletrabalho em apreço, será competente o foro da Comarca de Pindamonhangaba, em consonância
com o artigo 651 da CLT, que permanece inalterado.
Assinado por ambas as partes em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
Pindamonhagaba,
de
de 2020.
Assinatura do empregado

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em: 11/08/2020
Processo nº: 164/2020
Atividade: Comércio Varejista de móveis
Razão Social: Inovar Magazine Eireli
CNPJ / CPF: 17292698001050
Endereço: Avenida Jorge Tibiriçá, 526
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Nelsiano Ferreira Maciel
CPF – 263326868-47
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 3540
Recurso: aguardando prazo de 10 dias, conforme artigo 128, inciso VI da Lei nº 10.083/1998

Assinatura do empregador
Testemunhas:
___________________________
___________________________

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
ANEXO II

ERGONOMIA FÍSICA E TELETRABALHO
1 - Correção visual: • Se você necessita de alguma correção visual, garanta que seus óculos ou
lentes estejam “em dia”.
2 - Posicionamento do computador na sala e eliminação de reﬂexos na tela: • Posicione
adequadamente seu equipamento: monitor de lado para a janela. Caso esteja de frente, ou de
costas, deve haver persiana, a ser mantida fechada. Em algumas situações, a inclinação do monitor
de vídeo pode ajudar.
3 - Posicionamento em frente ao monitor de vídeo: • O monitor deve estar bem em frente aos
seus olhos. Não trabalhe com o monitor de lado, pois isso exige torções de tronco e do pescoço,
com possíveis consequências dolorosas para os músculos. Para ajustar a distância, estique seu
braço: a distância ideal é quando somente a ponta dos dedos tocam a tela. • Em relação à altura do
monitor de vídeo, o limite superior do monitor deve estar na projeção horizontal de seus olhos. Caso
você utilize dois monitores, o que for utilizado com mais frequência deve estar posicionado logo à
frente e o outro deverá estar o mais próximo possível, diminuindo as rotações de pescoço. • 4 Cadeira adequada e seu ajuste: • A altura certa de sua cadeira de trabalho é aquela em que
seus cotovelos estejam na altura do tampo da mesa. Caso os pés estejam suspensos, deve-se
utilizar o apoio para os pés. • Primeiro ajuste a cadeira a você para depois fazer os ajustes com
a mesa, teclado e demais equipamentos e acessórios. • Quando estiver digitando, usando o
mouse ou lendo, ajuste a cadeira de tal forma que seu tronco e suas coxas formem um ângulo de
aproximadamente 100 – 110 graus. • Apoio lombar: a curvatura do apoio da cadeira deve ajustar-se
à sua região lombar. Movimente o ajuste de altura até encontrar a posição mais cômoda.
- Mesa de trabalho: • As mesas com 75 cm de altura são mais fáceis de adaptação para a maioria
das pessoas. Se possível, dar preferência as mesas com bordas arredondadas. Não devem ser
utilizadas mesas com tampos de vidro, ou com superfícies brilhosas, de forma a evitar reﬂexos e
ofuscamento nos olhos. • Todos os objetos de uso constante devem estar o mais próximo possível
de seu corpo, evitando as torções de tronco. •
- Operação do teclado e mouse: • Indica-se que o teclado seja independente e que tenha
mobilidade, permitindo o seu ajuste e devendo estar no mesmo plano do mouse. • Procure digitar
com os 10 dedos, como método. • Procure trabalhar com os braços junto ao corpo, ou apoiados
sobre a mesa. Evite ao máximo esticar ou abrir o braço para operar o mouse. Para isso, uma das
alternativas é utilizar o mouse com a mão esquerda. •
-Trabalho com o notebook: Para que o notebook possa ser utilizado por longos períodos de tempo
é necessário montar o posto de trabalho com um teclado externo, mouse externo e posicionar o
notebook sobre um suporte, de modo que a altura da borda superior da tela possa ser ajustada
no nível dos olhos do usuário. Dessa maneira será possível ter um bom conforto visual e boa
condição geral de trabalho. Ressalte-se que o notebook será utilizado como monitor de vídeo e
deverá estar bem na frente dos olhos.
- Síntese da postura correta para o trabalho: - Procure sentar-se sempre alinhado com o eixo
da cadeira. Evite sentar-se torto. Seu corpo, o teclado e o monitor de vídeo devem estar alinhados.
A distância correta do monitor de vídeo aos olhos é aproximadamente a distância de seu braço
esticado. - Braços soltos, ao lado do corpo; teclado e mouses colocados numa posição equivalente
à dos cotovelos. - Os antebraços devem ﬁcar horizontalizados, apoiados sobre a mesa (formato em
L), ou nos braços da cadeira (mesa retangular), especialmente durante a digitação. - Os cotovelos
devem ser mantidos sempre juntos ao corpo. - Alinhe seus antebraços com o teclado. - Alinhe o
mouse com o teclado. - Coluna reta em relação à mesa e ao monitor de vídeo. - Ângulo entre o tronco
e as coxas de aproximadamente 100 graus. Ângulo entre coxas e pernas de aproximadamente
100 graus. - Pés apoiados, se necessário um apoio portátil. - Não faça concessões em relação à
postura, ou seja, não adote posturas erradas, nem em trabalhos de pequena duração. 9 - Pausas
de distensionamento e de alongamento: • Em qualquer situação, a cada duas horas (no máximo)
interrompa o trabalho por 10 minutos, levante-se, ande um pouco e faça exercícios compensatórios.
Em atividades contínua de digitação/entrada de dados, a pausa prescrita pela legislação brasileira
é de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados
10 - Condições ambientais e avaliação ergonômica: Para que o ambiente laboral seja favorável
à realização das atividades de teletrabalho, é necessário considerar alguns fatores como o ruído, a
temperatura e a iluminação. Deve-se atentar para iluminação, pois ela é de grande importância para
o conforto, desempenho e segurança visual e, no ambiente residencial, poderá ser favorecida pela
iluminação natural, através da proximidade das janelas.
Fonte:
Manual de Orientação de Teletrabalho. TRT-7ª Região - Divisão de Saúde. Fortaleza: TRT 7ª
Região, agosto 2019. Acesso em:https://www.trt7.jus.br/escolajudicial/arquivos/ﬁles/cursos_
material/Materia
_Sade_manual_teletrabalho_agosto_2019.pdf.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em: 11/08/2020
Processo nº: 176/2020
Atividade: Comércio Varejista de móveis
Razão Social: Inovar Magazine Eireli
CNPJ / CPF: 17292698001050
Endereço: Avenida Jorge Tibiriçá, 526
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Nelsiano Ferreira Maciel
CPF – 263326868-47
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 003016
Recurso: aguardando prazo de 10 dias, conforme artigo 128, inciso VI da Lei nº 10.083/1998

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO
ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EXERCÍCIO 2020 –
EXTRATO DO TERMO:

Termo de Colaboração nº: 36/2019
Aditamento nº: 01/2020

Processo Interno:

Nº 36515 /2017

Celebrantes:

Município de Pindamonhangaba – Secretaria Municipal
de Educação e Associação Pindamonhangabense de
Equoterapia Cavalgar

Objeto:

Realizar atendimento de Equoterapia, como instrumento
auxiliar no processo de aprendizagem e complementar ao
desenvolvimento físico-cognitivo, aos alunos e alunas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades
especiais da rede municipal de ensino, prioritariamente a
aqueles e aquelas diagnosticados com Transtorno de Déﬁcit
de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Transtorno Opositivo
Desaﬁador – TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de
Conduta e Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Vigência Aditamento:

16/08/2020 até 15/08/2021

Valor:

R$ 319.262,00 (anuais)

Data da assinatura:

29/07/2020

