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Exposição do artesão Bigode 
termina neste domingo no 

teatro Municipal de Ubatuba

Domingo (5) é o último 
dia para visitar a exposição 
“Bigode: Mestre da Ma-
deira” no Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto. 
Com obras de Antônio The-
odoro de Souza, eternizado 
como “Bigode”, a mostra 
conta com esculturas do ar-
tista e vídeos com relatos da 
sua trajetória e depoimentos 
de familiares e amigos.
Bigode foi um consagrado 
escultor ubatubense que 
produziu mais de 5 mil 
obras. 
Com o título de “Aleijadi-

nho Caiçara”, foi um dos 
maiores escultores santei-
ros do País, com obras in-
clusive no Vaticano.
A exposição é organizada 
pela Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba – Fun-
dart – em parceria com a fa-
mília do homenageado. 
Algumas obras pertencem 
ao acervo da fundação e 
outras foram emprestadas 
excepcionalmente para a 
mostra. A visitação segue o 
horário de funcionamento 
do teatro.
TrajetóriaBigode aprendeu 

a fazer esculturas sozinho 
quando ainda era criança. 
Morou grande parte da sua 
vida no bairro do Perequê-
-Açu, onde casou e consti-
tuiu família. Além do traba-
lho de esculpir madeira, o 
artesão também atuou por 
mais de 10 anos como pro-
fessor de oficina cultural da 
Fundart. 
Mesmo tendo perdido a vi-
são já na melhor idade, o ar-
tista ubatubense continuou 
a criar e ensinar o ofício da 
arte, falecendo aos 82 anos 
no mês de junho de 2015.

A Secretaria de Saúde in-
forma que a partir da pró-
xima segunda-feira (06), 
Tremembé inicia a campa-
nha de vacinação Covid-19 
Bivalente para idosos com 
mais de 60 anos, que te-
nham recebido a última úl-
tima dose da vacina a pelo 
menos 4 meses.
NOVOS GRUPOS
60 anos ou mais;  
Pessoas vivendo em Insti-
tuições de Longa Perma-
nência 12 anos ou mais 
(ILPI e RI) e seus trabalha-
dores;
Pessoas com alto grau de 
imunossupressão 12 anos 

ou mais;
Indígenas, ribeirinhos e qui-
lombolas 12 anos ou mais.
  LOCAIS DE VACINA-
ÇÃO E HORÁRIOS:
 ESF´s - procure o ESF de 
referência do seu bairro 
 De segunda a sexta
 08h00 às 11h00 e das 
13h00 às 16h00
Centro de Saúde
 De segundas, terças, quin-
tas e sextas
 07h30 às 16h00
 Quartas
 10h00 às 16h00
É OBRIGATÓRIO A 
APRESENTAÇÃO DA 
CARTEIRINHA DE VA-

CINAÇÃO, UM DOCU-
MENTO COM FOTO E 
COMPROVANTE DE EN-
DEREÇO.
PACIENTES IMUNOS-
SUPRIMIDOS DEVEM 
APRESENTAR LAUDO 
MÉDICO, RECEITA OU 
EXAME.
 É fundamental que todos 
os munícipes completem o 
ciclo vacinal com todas as 
doses necessárias, de acor-
do com a idade e com o 
intervalo de 4 meses do re-
cebimento da dose anterior.  
Só assim vamos ser efetivos 
e evitar formas graves de 
doença.

Tremembé inicia vacinação de 
reforço contra a covid-19 

bivalente para maiores de 60 
anos
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PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 014/2023 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO “SUV”, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de março de 2023. 
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 13h – Horário de Brasília (para credenciamento). 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plenário “Vantuilde José Brandão”, na sede da Câmara 
Municipal, localizada na Rua dos Fernandes, nº 251 - Centro, Natividade da Serra, Estado de São 
Paulo, CEP nº 12180-000. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de 
Apoio, designados pela Portaria nº 02/2023. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas 
interessadas. 
 
ESCLARECIMENTOS: Câmara Municipal de Natividade da Serra – localizada na Rua dos Fernandes, 
nº 251 - Centro, Natividade da Serra, Estado de São Paulo, CEP nº 12180-000, e-mail: 
camara@camaranatividade.sp.gov.br, telefones: (12) 3677-1111 ou 3677-1122.  
 
A Câmara Municipal de Natividade da Serra TORNA PÚBLICO que se acha aberta a licitação na 
modalidade Pregão (PRESENCIAL), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações 
posteriores; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, Resolução Legislativa nº 63, 
de 19 de maio de 2015. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório. 
 
Integram este Edital os anexos: 
 
I - Termo de Referência; 
II - Minuta do Contrato; 
III - Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV - Modelo de Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte; 
V - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
VI - Modelo de Proposta Comercial. 
 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 
1.1- O objeto adquirido em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
2- PARTICIPAÇÃO 
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2.1- Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
2.2- Não será permitida a participação de empresas: 
 

2.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores; 

2.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
2.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 
3- CREDENCIAMENTO 
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue: 
 

3.1.1- Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos 
para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 
“a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço; 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
este poderá representar apenas uma participante. 

3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 

de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no ANEXO III deste Edital e, apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 
(Habilitação). 

3.1.3- Quanto às microempresas e/ou empresas de pequeno porte: 
 Declaração de microempresa e/ou empresa de pequeno porte visando ao 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital e, apresentada FORA dos Envelopes nº 01 
(Proposta) e nº 02 (Habilitação). 
  
4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1- A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 01 – Proposta Comercial 
PREGÃO (PRESENCIAL) nº _____/2023 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 
Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação 

PREGÃO (PRESENCIAL) nº _____/2023 
Denominação da empresa: 

CNPJ: 
 
5- PROPOSTA 
5.1- A Proposta deverá ser apresentada preferencialmente datilografada ou impressa, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou 
pelo procurador. 
5.2- Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 
de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
5.3- Deverão estar consignados na proposta: 
 

5.3.1- A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone e/ou fax, e-mail (se 
houver) e CNPJ do licitante; 

5.3.2- Preço unitário do item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, 
apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de previsão inflacionária, incluindo, além do 
lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas 
diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação; 

a) O preço ofertado é fixo e irreajustável, de acordo com o período mínimo descrido no 
subitem 5.3.3 e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais; 

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
5.3.3- O prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos é contado 

a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes. 
 

5.4- A proposta deverá estar datada e assinada, possuindo, também, o carimbo CNPJ. 
5.5- A proposta deverá conter expressamente a marca, modelo e ano fabricação/ano modelo do 
objeto licitado. 
  
6- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
6.1- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar: 
 

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, requerimento de 
empresário, estatuto ou ata social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei e conforme o caso, e, ainda, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir; 

d) Os documentos descritos nos subitens acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

e) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos 
no subitem 6.1, “a”, “b” e “c”, a empresa que já os houver apresentado no momento do 
credenciamento, previsto no item 3 deste Edital. 
 
6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou 
ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante a 
apresentação de: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, referente à situação do sujeito passivo no 
âmbito da RFB e da PGFN e, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” 
e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

c.2) Certidão de Regularidade Estadual; 
c.3) Certidão de Regularidade Municipal Mobiliária; 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 
1.470/2011; 

f) As microempresas e/ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Câmara Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem f.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
6.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

a.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. 

 
SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 
participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser 
exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 
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homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. (sic) 

 
6.4- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme ANEXO V 
deste Edital. 
 
6.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 

a) Prova de aptidão para o fornecimento pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s), expedido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da empresa proponente e 
indicar o fornecimento mínimo de 01 (um) veículo tipo utilitário esportivo “SUV”. 
 
6.6- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.6.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração ou mesmo cópia 
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou por 
um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

6.6.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.6.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Câmara 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 

6.6.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.6.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 

6.6.6- O(A) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos 
sites dos Órgãos expedidores na internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 
 
7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1- No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no subitem 3.1 deste Edital. 
7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) os envelopes 
nº 01 e nº 02, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação. 
7.3- O julgamento será feito pelo critério de menor valor unitário por item, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital. 
7.4- A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas 

pelos demais licitantes; 
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
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7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
 

7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquela; 

7.6.2- Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 
(três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 
número de licitantes; 

7.6.3- O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços; 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

 
7.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor valor unitário por item, observada a redução mínima de R$500,00 (quinhentos reais) 
do valor da menor proposta ofertada. 
7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
7.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 

7.9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

7.9.2- A microempresa e/ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 
lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC nº 
123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, a contar da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência 
e apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa e/ou empresa de pequeno 
porte; 

7.9.4- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 
disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 
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a) Na hipótese da não contratação da microempresa e/ou empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
 
7.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no subitem 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.  
7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
7.12- O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
7.13- Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do(a) 
Pregoeiro(a), será verificada o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital. 
7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues 
de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 
7.16- A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a), anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
7.17- Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
7.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor. 
7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua 
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
7.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 
7.21- O(A) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
8- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
8.1- Até 03 (três) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição 
será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) e protocolada no setor 
Administrativo da Câmara Municipal de Natividade da Serra, localizada na Rua dos Fernandes, nº 251 
- Centro, Natividade da Serra, Estado de São Paulo, CEP nº 12180-000.  
 

8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio do “e-mail oficial: 
camara@camaranatividade.sp.gov.br”, ficando a validade do procedimento condicionada à 
apresentação do original no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

8.2.2-     Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
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8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará 
na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
8.4- As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. 
 

8.4.1- Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabem recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação 
fundamentada da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a 
partir do dia em que houver expediente na Câmara Municipal 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, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 

8.4.3- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.4.4- As contrarrazões de recurso devem ser protocoladas no setor de Administrativo da 
Câmara Municipal de Natividade da Serra, localizada na Rua dos Fernandes, nº 251 - Centro, 
Natividade da Serra, Estado de São Paulo, CEP nº 12180-000, dirigidos ao Presidente em Exercício 
ou, encaminhadas via “e-mail oficial: camara@camaranatividade.sp.gov.br”, ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
  
8.5- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade 
competente homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura 
do Contrato. 
8.6- Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame e 
determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura do Contrato. 
 
9- CONTRATO 
9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de 
Contrato, cuja minuta integra este Edital. 
 

9.1.1- Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito do 
adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, 
esta Câmara Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada.  

a) Se não for possível atualiza-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário 
será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de 
que trata o subitem 9.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar; 

9.1.2- O adjudicatário deverá assinar o instrumento de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a 
critério desta Câmara, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital; 

9.1.3- Tratando-se de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente à assinatura do Contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa  
                   Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 

             Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 
 
 

  

Página 9 
 

contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta 
Câmara, sob pena de à contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital; 

a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão 
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte, cujas propostas de preços se encontrem classificadas; 

b) Na hipótese de nenhuma microempresa e/ou empresa de pequeno porte atender aos 
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com 
vistas à contratação. 

 
9.2- A empresa CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, 
algum documento perder a validade. 
9.3- O Contrato vigerá, a partir da assinatura, pelo período de 04 (quatro) meses, podendo de 
acordo com o subitem 1.1, sofrer acréscimos ou supressões que se fizerem, ressalvado o período 
descrito na letra “a” do subitem 5.3.2. 
 
10- ORDEM DE FORNECIMENTO 
10.1- A ordem de fornecimento será procedida via e-mail oficial, expedida após a assinatura do 
Contrato e indicará: o nome da empresa vencedora, o item e a quantidade para entrega. Ainda, a 
CONTRATADA fica obrigada a fornecer no prazo pactuado ou, se aditivado, o objeto licitado, sob 
pena de serem aplicadas as sanções previstas no Contrato. 
 

10.1.1- A ordem de fornecimento será enviada ao vencedor do certame conforme descrito 
anteriormente, acompanhada do respectivo empenho; 

10.1.2- A empresa que, convocada, recusar-se injustificadamente em confirmar o 
recebimento do e-mail no prazo de 01 (um) dia subsequente ao do envio, poderá sofrer as 
sanções previstas pela inexecução do ajuste; 

10.1.3- O prazo máximo de entrega do objeto desse certame é de 120 (cento e vinte) dias 
corridos contados da confirmação do recebimento do e-mail; 

10.1.4- A empresa deve comunicar o horário da entrega, mediante e-mail ou outra forma e, 
ocorrendo alguma alteração no dia, também, proceder com a comunicação, devendo se valer de 
representante para execução dos mesmos, de acordo com o Contrato firmado; 

10.1.5- A funcionária responsável pelo patrimônio da Câmara atestará a qualidade do objeto 
ofertado, devendo, também, conferir o mesmo de acordo com as especificações técnicas do Termo 
de Referência, podendo, se for o caso, recusar parcialmente ou totalmente se não atendidas 
integralmente. 
 
10.2- A contratação com a empresa será formalizada por intermédio de Contrato, emissão de nota 
de empenho, autorização de compra ou outro similar, conforme disposto no art. 62, da Lei nº 
8.666/93. 
 
11- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1- As despesas decorrentes da contratação futura, oriundas de recursos próprios do Legislativo 
Municipal, foram estimadas em R$138.095,07 (cento e trinta e oito mil, noventa e cinco reais e sete 
centavos), onerando o seguinte recurso orçamentário e financeiro: 
 

ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. ELEMENTO 
01.00 01.01 1.036 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110 
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12- FORMA DE PAGAMENTO 
12.1- O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias a partir da entrega oficial na sede da 
Câmara Municipal, por meio de transferência eletrônica em conta indicada pela empresa 
CONTRATADA e, após o descrito no subitem 10.1.5. Devendo, no dia, ser emitida a Nota Fiscal 
Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009).  
12.2- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a esta Câmara Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

12.2.1- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
13- SANÇÕES 
13.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas 
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
13.2- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência da 
hipótese prevista no art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a ata, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos arts. 79/80 do 
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação. 
 

13.2.1- Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da 
CONTRATADA, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data 
final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual 
período, ou seja, por no máximo mais 03 (três) dias úteis. Caso a CONTRATADA não cumpra o 
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela CONTRATANTE, ser-lhe-á aplicada a multa de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de 
atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no subitem 13.2; 

13.2.2- No caso da inexecução do fornecimento no dia e horário indicados no e-mail, ou de 
sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no subitem 13.2, sem prejuízo de 
rescisão unilateral do Contrato e aplicação das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 
   
14- DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
14.2- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, incluindo a homologação 
do presente certame, serão procedidas no site: www.camaranatividade.sp.gov.br, no DOE e na 
imprensa regional. 
14.3- O Contrato será publicado de forma resumida no DOE e imprensa regional; de forma completa, 
incluindo o referido procedimento, no site: www.camaranatividade.sp.gov.br. 
14.4- Após a publicação do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das 
demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual serão 
inutilizados.  
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14.5- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Paraibuna, Estado de São Paulo. 
 

Natividade da Serra, 03 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 014/2023 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO “SUV”, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

I 

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO “SUV” ZERO QUILÔMETRO, PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, ESTADO 
DE SÃO PAULO; ANO DE FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2023 OU SUPERIOR; 
MOTOR 1.0 TURBO A 1.4; POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 170CV;  CÂMBIO DE 
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA OU AUTOMÁTICA, COM TROCA SEQUENCIAL DE 
ATÉ 8 VELOCIDADES; PILOTO AUTOMÁTICO; 5 PORTAS E COM CAPACIDADE 
PARA 5 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA; COR METÁLICA “AZUL”; 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL (FLEX); MÍNIMO DE 2 AIRBAGS, 
MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS POSSUINDO ESP; RODAS DE AÇO 
OU LIGA LEVE R16, 17 OU SUPERIOR; AR CONDICIONADO DE SÉRIE; 
DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E 
TRASEIROS ONE TOUCH OU ANTIESMAGAMENTO; RETROVISORES EXTERNOS 
COM REGULAGEM ELÉTRICA E ACIONAMENTO INTERNO; PROTETOR DE 
MOTOR E CÁRTER; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRASEIROS COM 3 
PONTOS, INCLUINDO 3 APOIOS DE CABEÇA NO BANCO TRASEIRO; TRAVA 
ELÉTRICA COM CONTROLE NA CHAVE, MÍNIMO EM 4 PORTAS; SISTEMA DE 
ALARME ANTIFURTO; BANCOS EM TECIDO OU COURO, COM REGULAGEM DE 
ALTURA NO ACENTO DO MOTORISTA; JOGO DE TAPETES E CALHAS NAS 
PORTAS LATERAIS, DIANTEIRA E TRASEIRA; PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR 
NOS VIDROS DAS PORTAS LATERAIS, INCLUINDO OS VIDROS DIANTEIRO E 
TRASEIRO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; 
CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA 8” OU SUPERIOR, TOUCHSCREEN, APPLE 
CAR PLAY E ANDROID AUTO WIRELESS, BLUETOOTH, LEITOR DE MP3, RÁDIO 
AM/FM, PORTA USB TIPO “A” E “C”, COM NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES E 
ANTENA EXTERNA; VOLANTE COM REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO, 
INCLUINDO REGULAGEM DE ALTURA; DESEMBAÇADOR TRASEIRO COM 
PALHETA DE SILICONE, INCLUINDO O MODELO DA PALHETA PARA O VIDRO 
DIANTEIRO; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; PARA-CHOQUES, 
MAÇANETAS E ESPELHO RETROVISORES EXTERNOS NA COR DO VEÍCULO; 
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR A 46 LITROS; 
QUADRO DE INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONAL INTEGRADO NO PAINEL 
(DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO DE COMBUSTÍVEL 
E AUTONOMIA DE VELOCIDADE); FARÓIS DE NEBLINA E, OUTROS DA SÉRIE; 
EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A 
CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

01 UNID. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa  
                   Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 

             Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 
 
 

  

Página 13 
 

 
   

ANEXO II 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

. LEI Nº 10.520/02; 

. LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES; 

. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 63/2015; 

. PA Nº ______/2023; 

. EDITAL Nº ______/2023 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº ______/2023. 

. DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES À MATÉRIA 
 
   Pelo presente instrumento de Contrato, regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos 
de direito público, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº XX.114.658/0001-XX, com sede na Rua dos Fernandes, nº 251 - 
Centro, Natividade da Serra, Estado de São Paulo, CEP nº 12180-000, devidamente representada por 
seu Presidente, Senhor Gean Max Natalino Moura de Souza, brasileira, convívio em união estável, 
agente político, portador da cédula de identidade nº XX.335.692-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob 
nº XXX.993.988-XX, denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e a empresa, 
______________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
_____________________________, com sede na ______________________________, nº 
________, Bairro: _________________________, na cidade de 
_____________________________________, Estado de __________________________, CEP nº 
______________________, representada na forma de seu Contrato social pelo(a) Senhor(a), 
_____________________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 
_________________ (SSP/______), inscrito(a) no CPF/MF sob nº ____________________________, 
na qualidade de vencedora do Pregão nº ______/2023, doravante denominada “CONTRATADA”, 
nos termos das Leis em epígrafe, firmam o presente Contrato com as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. 
 
1.1- Aquisição de veículo tipo utilitário esportivo “SUV”, conforme especificações e quantidades 
constantes no termo de referência constantes no PA Nº ______/2023, EDITAL Nº 
______/2023, PREGÃO (PRESENCIAL) Nº ______/2023, o qual faz parte do presente 
Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ORDEM DE FORNECIMENTO. 
 
2.1- A ordem de fornecimento será procedida via e-mail oficial, expedida após a assinatura do 
Contrato e indicará: o nome da empresa vencedora, o item e a quantidade para entrega. Ainda, a 
CONTRATADA fica obrigada a fornecer no prazo pactuado ou, se aditivado, o objeto licitado, sob 
pena de serem aplicadas as sanções previstas no Contrato. 
 

2.1.1- A ordem de fornecimento será enviada ao vencedor do certame conforme descrito 
anteriormente, acompanhada do respectivo empenho; 

2.1.2- A empresa que, convocada, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento 
do e-mail no prazo de 01 (um) dia subsequente ao do envio, poderá sofrer as sanções previstas pela 
inexecução do ajuste; 



pág. 5

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazeta dos Municípios 03-04-05-06 de Março 2023  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa  
                   Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 

             Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 
 
 

  

Página 14 
 

2.1.3- O prazo máximo de entrega do objeto desse certame é de 120 (cento e vinte) dias 
corridos contados da confirmação do recebimento do e-mail; 

2.1.4- A empresa deve comunicar o horário da entrega, mediante e-mail ou outra forma e, 
ocorrendo alguma alteração no dia, também, proceder com a comunicação, devendo se valer de 
representante para execução dos mesmos, de acordo com o Contrato firmado; 

2.1.5- A funcionária responsável pelo patrimônio da Câmara atestará a qualidade do objeto 
ofertado, devendo, também, conferir o mesmo de acordo com as especificações técnicas do Termo 
de Referência, podendo, se for o caso, recusar parcialmente ou totalmente se não atendidas 
integralmente. 

 
2.2- A contratação com a empresa será formalizada por intermédio de Contrato, emissão de nota de 
empenho, autorização de compra ou outro similar, conforme disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA. 
 
3.1- O prazo de vigência do Contrato inicia-se com sua assinatura (_____/_____/2023), vigendo pelo 
período de 04 (quatro) meses, podendo de acordo com o subitem 1.1 sofrer acréscimos ou 
supressões que se fizerem, ressalvado o período descrito na letra “a” do subitem 5.3.2. 
 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E DO PAGAMENTO. 
 
4.1- O valor total global do Contrato fica fixado em R$____._____,___ 
(_____________________________________) e, correrão por conta da seguinte classificação:  
 

ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. ELEMENTO 
01.00 01.01 1.036 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110 

 
4.2- O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias a partir da entrega oficial na sede da 
Câmara Municipal, por meio de transferência eletrônica em conta indicada pela empresa 
CONTRATADA e, após o descrito no subitem 10.1.5. Devendo, no dia, ser emitida a Nota Fiscal 
Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009), devidamente conferido e atestado por funcionário 
competente, designando como fiscal de Contrato, a Srta. Patrícia Aparecida Ferreira, matrícula nº 03. 
4.3- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a esta Câmara Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

4.3.1- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
5.1- Fornecer o objeto deste Contrato nas condições previstas no Procedimento Administrativo nº 
______/2023, parte integrante deste Contrato, de acordo com sua proposta. 
5.2- Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente Contrato a terceiros, sob pena de 
rescisão. 
5.3- Manter durante toda a vigência deste Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida pelo Edital nº ______/2023, 
apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade. 
5.4- Substituir o veículo entregue, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal, por veículo com as 
mesmas características, se, no período de 30 (trinta) dias a contar da entrega definitiva apresentar 
defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados, pela constante necessidade de 
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manutenção corretiva;  
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
6.2- Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste Contrato, conforme subitem 4.2 
do presente. 
6.3- Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto licitado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA. 
 
7.1- Nos termos do art. 56, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, não será 
exigida da CONTRATADA a prestação de garantias. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES. 
 
8.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
8.2- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista no art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a ata, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos arts. 79/80 do 
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação. 
 

8.2.1- Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da 
CONTRATADA, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data 
final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual 
período, ou seja, por no máximo mais 03 (três) dias úteis. Caso a CONTRATADA não cumpra o 
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela CONTRATANTE, ser-lhe-á aplicada a multa de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de 
atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no subitem 13.2 do Edital nº 
______/2023; 

8.2.2- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA NONA - FORO. 
 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato é o Foro da 
Comarca de Paraibuna, Estado de São Paulo, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
9.2- E, por estarem justas e CONTRATADAS, em 03 (três) vias, assinam o presente Contrato para 
todos os fins de direito. 

 
Natividade da Serra, _____ de ___________ de 2023. 
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____________________________________ 
Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 
Gean Max Natalino Moura de Souza 
Presidente 
 
 
 
 

 
____________________________________________________ 

(RAZÃO SOCIAL)                                                                                                                
Representante Legal: (Nome Pessoa Física) 

 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________              _________________________ 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

Eu ________________________________________ (nome completo), portador da cédula de 
identidade nº _____________________ (SSP/______), representante legal da 
________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ 
sob nº _____________________________, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre 
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 
PREGÃO (PRESENCIAL) nº _______/2023, realizado pela Câmara Municipal de Natividade da Serra, 
Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 

Local, data/mês/ano. 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

RG Nº 
CPF/MF Nº 

 
 

CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa _____________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), inscrita no CNPJ sob nº ______________________________ é microempresa e/ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do PREGÃO (PRESENCIAL) nº ______/2023, realizado pela Câmara Municipal de Natividade da Serra, 
Estado de São Paulo. 
 
 

Local, data/mês/ano. 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

RG Nº 
CPF/MF Nº 

 
 

CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 
 
Eu ________________________________________ (nome completo), portador da cédula de 
identidade nº _____________________ (SSP/______), representante legal da 
________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ 
sob nº _____________________________, interessada em participar do PREGÃO (PRESENCIAL) nº 
______/2023, da Câmara Municipal de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, declaro, sob as 
penas da Lei, que a ________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 

Local, data/mês/ano. 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

RG Nº 
CPF/MF Nº 

 
 

CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2023 
EDITAL Nº 001/2023 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 014/2023 
 

 
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  
 
Razão Social: __________________________________________ CNPJ nº: _______________________________________  
Banco: _____________ Agência nº: _________________ Conta nº: _____________________________________________ 
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________  
Telefone: _____________________________________________________________ Fax: ___________________________  
E-mail: ______________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA/MODELO/ANOS UNIT. TOTAL 

I 

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO “SUV” ZERO 
QUILÔMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO À CÂMARA 
MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, ESTADO DE SÃO 
PAULO; ANO DE FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2023 OU 
SUPERIOR; MOTOR 1.0 TURBO A 1.4; POTÊNCIA MÁXIMA 
DE ATÉ 170CV;  CÂMBIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA 
OU AUTOMÁTICA, COM TROCA SEQUENCIAL DE ATÉ 8 
VELOCIDADES; PILOTO AUTOMÁTICO; 5 PORTAS E COM 
CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, INCLUINDO O 
MOTORISTA; COR METÁLICA “AZUL”; COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA/ETANOL (FLEX); MÍNIMO DE 2 AIRBAGS, 
MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS POSSUINDO ESP; 
RODAS DE AÇO OU LIGA LEVE R16, 17 OU SUPERIOR; AR 
CONDICIONADO DE SÉRIE; DIREÇÃO ELÉTRICA OU 
HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E 
TRASEIROS ONE TOUCH OU ANTIESMAGAMENTO; 
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA E 
ACIONAMENTO INTERNO; PROTETOR DE MOTOR E 
CÁRTER; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E 
TRASEIROS COM 3 PONTOS, INCLUINDO 3 APOIOS DE 
CABEÇA NO BANCO TRASEIRO; TRAVA ELÉTRICA COM 
CONTROLE NA CHAVE, MÍNIMO EM 4 PORTAS; SISTEMA DE 
ALARME ANTIFURTO; BANCOS EM TECIDO OU COURO, COM 
REGULAGEM DE ALTURA NO ACENTO DO MOTORISTA; 
JOGO DE TAPETES E CALHAS NAS PORTAS LATERAIS, 
DIANTEIRA E TRASEIRA; PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR 
NOS VIDROS DAS PORTAS LATERAIS, INCLUINDO OS 
VIDROS DIANTEIRO E TRASEIRO, EM CONFORMIDADE COM 
A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; CENTRAL 
MULTIMÍDIA COM TELA 8” OU SUPERIOR, TOUCHSCREEN, 
APPLE CAR PLAY E ANDROID AUTO WIRELESS, 
BLUETOOTH, LEITOR DE MP3, RÁDIO AM/FM, PORTA USB 
TIPO “A” E “C”, COM NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES E 
ANTENA EXTERNA; VOLANTE COM REVESTIMENTO EM 
TECIDO OU COURO, INCLUINDO REGULAGEM DE ALTURA; 

01 UNID. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
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DESEMBAÇADOR TRASEIRO COM PALHETA DE SILICONE, 
INCLUINDO O MODELO DA PALHETA PARA O VIDRO 
DIANTEIRO; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; 
PARA-CHOQUES, MAÇANETAS E ESPELHO RETROVISORES 
EXTERNOS NA COR DO VEÍCULO; CAPACIDADE DO TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR A 46 LITROS; QUADRO DE 
INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONAL INTEGRADO NO PAINEL 
(DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO 
DE COMBUSTÍVEL E AUTONOMIA DE VELOCIDADE); FARÓIS 
DE NEBLINA E, OUTROS DA SÉRIE; EQUIPADO COM TODOS 
OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA 
DE 12 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

TOTAL R$ 
 

(*) indicar o preço com três casas decimais. 

 

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da abertura dos envelopes. 
Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias corridos contados da confirmação do recebimento do e-mail; 
 
 
 
DECLARAÇÕES: 
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já estão incluindo, 
além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, fretes e demais despesas diretas ou 
indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº _____/2023; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do EDITAL Nº _____/2023 e de seus Anexos. 
 
 

Local, data/mês/ano. 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

RG Nº 
CPF/MF Nº 

 
 

CARIMBO EMPRESA 



pág. 6

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazeta dos Municípios 03-04-05-06 de Março 2023  

Edição que estreia em 05 
de março traz grupos ex-
poentes da linguagem do 
Canadá, Espanha, Bélgica, 
México, Argentina e Brasil.
Em sua 10ª edição, o FIS 
(Festival Internacional de 
Teatro de Sombras) ofe-
rece uma programação de 
espetáculos nacionais e in-
ternacionais, workshops e 
seminário entre os dias 5 e 
12 de março.
A entrada de todos os espe-
táculos é gratuita, não sen-
do necessária a retirada de 
ingressos. Os interessados 
devem chegar uma hora 
com antecedência nos lo-
cais.Todas as atividades do 
FIS contam com o apoio do 
governo do estado de São 
Paulo através do PROAC 
(Programa de Incentivo a 
Cultura da Secretaria de 
Cultura de Estado), UNI-
TAU, UNIMA e Prefeitura 
de Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa.
SOBRE O FESTIVAL
O FIS – Festival Internacio-
nal de Teatro de Sombras 
é uma realização, criação 
e produção da Cia Quase 
Cinema. É um evento anu-

al que desde 2014 é reali-
zado no interior do estado 
de São Paulo. Seu objetivo 
é a troca de experiências e 
o intercâmbio sociocultural 
entre artistas e a população 
do interior do estado de São 
Paulo.Nos últimos anos, 
recebeu 39 empresas, sen-
do 18 do exterior e 21 do 
Brasil. Tem público médio 
de 1500 espectadores por 
edição, entre residência ar-
tística, seminários, cursos e 
apresentações.
5º SEMINÁRIO IN-
TERNACIONAL DE 
TEATRO DE SOM-
BRAS
Tema: Teatro de Som-
bras e Suas Interfaces
Quais são as interfaces 
possíveis com o audio-
visual, com a perfor-
mance e com a ensino?
Teatro de Sombras 
e suas interfaces vai 
discutir o Teatro de 
Sombras em suas mais 
diferentes possibilida-

des e formas, priori-
zando o diálogo com 
novos modos de fazer 
e pensar e a interação 
com outras formas de 
expressão. O Seminá-
rio reunirá artistas, es-
tudantes, professores, 
pesquisadores, repre-
sentantes de grupos de 
teatro, para analisar di-
ferentes contextos, si-
tuações, tensões e mu-
danças que acontecem 
atualmente no modo de 
fazer e pensar o Teatro 
de Sombras.
Programação com-
pleta do seminário e 
INSCRIÇÃO: https://
fisteatrodesombras.
wixsite.com/fistea-
t r o d e s o m b r a s / a % -
C3%A7%C3%B5es-
-paralelas

Taubaté recebe 10ª edição do 
festival internacional de teatro 

de sombrasAviso de Retificação - PROC. ADM. Nº 013/2023 - EDITAL Nº 013/2023 - CP Nº 002/2023 – OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EMEI 
PROF. SANDRA A. S. TEBERGA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-
TAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista necessidade de alteração dos requisitos de habilitação re-
ferente às parcelas de maior relevância para comprovação da qualificação técnica do processo em 
epígrafe, ficam alteradas: Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 04/04/2023. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 04/04/2023. O Edital Retificado poderá ser retirado gratuitamente 
através do site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 03 de março de 2023. Bruno C. F. Abreu – Presidente 
da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2023. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Material de Alvenaria. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 
04/03/2023, até às 08h00min do dia 16/03/2023; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 16/03/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 16/03/2023, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através 
do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2023. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Material de Demarcação Viária. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 04/03/2023, até às 08h00min do dia 16/03/2023; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 16/03/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
16/03/2023, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O 
Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 009/2023. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Mobiliário de Escritório para Educação. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 06/03/2023, até às 08h00min do dia 17/03/2023; data da abertura de propostas: 
das 08h00min às 09h00min do dia 17/03/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min do 
dia 17/03/2023, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 006/2023 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica 
aos interessados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL CORRÊA 
DOS OUROS, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 20/03/2023. Abertura dos 
Envelopes: 10h00min do dia 20/03/2023. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou 
através do site: www.potim.sp.gov.br.
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Futebol
 feminino de 

Taubaté realiza 
visita a casa de 

repouso

Atletas, membros da comis-
são técnica e da diretoria da 
equipe de futebol feminino 
da Associação Desportiva 
Taubaté realizaram na tarde 
de ontem (1) uma visita a 
casa de repouso Bom Viver.
A atividade foi a primei-
ra de uma série de ações 
sociais programadas pelo 
Departamento de Comuni-
cação e Marketing do clube 

para a temporada de 2023.
Durante a visita, as atletas 
tiveram a oportunidade de 
conversar e interagir com 
os idosos que moram no lo-
cal, que contaram histórias 
de suas vidas, deram con-
selhos e muita atenção as 
jogadoras taubateanas, que 
também realizaram uma 

leve atividade física com 
os idosos, promovendo a 
eles uma tarde diferente e 
especial. Dentro de campo, 
a AD Taubaté trabalha des-
de o dia 13 de fevereiro na 
preparação para a disputa 
do Campeonato Brasileiro 
da Série A2 e o do Campeo-
nato Paulista.

Pindamonhangaba esteve 
presente no 1º Encontro 
Regional dos Pontos Mis 
-2023, realizado no Museu 
da Imagem e do Som, em 
São Paulo, na terça-feira 
(28). Representaram a cida-
de o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, o 
assessor Luiz Claudio Oli-
veira e a bibliotecária Rosi-
lene Cardoso.
No encontro foram abor-
dados os seguintes temas: 
O que é o programa?; 
Apresentação da equipe 
do Programa Pontos MIS; 
Atividades previstas para 

2023; Contrapartidas dos 
municípios; Ferramentas 
de operação do programa e 
seus processos. Também foi 
apresentada a palestra “Cul-
tura, públicos e pós-pande-
mia“, por André Fonseca.
Pindamonhangaba faz parte 
dos Pontos Mis desde 2017, 
na qual mensalmente rece-
be filmes que são apresen-
tados nos espaços culturais 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que atu-
almente são as Bibliotecas e 
a Estação Cidadania.
Além disso, a cidade rece-
be pelo programa, ao longo 

do ano, oficinas voltadas ao 
áudio visual com o objetivo 
de capacitar as pessoas da 
área, bem como fortalecer a 
formação de público.
“E uma satisfação estarmos 
mais uma vez este ano no 
programa Pontos MIS, pois 
nos ajuda na programação 
mensal de nossos espaços 
difundindo todo tipo de 
filme, além das oficinas 
que recebemos auxiliando 
na capacitação das pesso-
as interessadas no tema de 
audiovisual”, analisou o se-
cretário de Cultura e Turis-
mo, Alcemir Palma.

Pinda participa de Encontro 
Regional dos Pontos MIS

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2023. Objeto: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Conjunto de Lixeiras. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 03/03/2023, até às 
08h00min do dia 15/03/2023; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 15/03/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min 
do dia 15/03/2023, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos in-
teressados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 006/2023. Objeto: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Conjunto Mobiliário 
Escolar Compostos por Mesas e Cadeiras e Conjunto Mobiliário Refeitório 
para os Alunos do Ensino Fundamental e Infantil da Rede Municipal de Edu-
cação de Potim/SP. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 
03/03/2023, até às 08h00min do dia 15/03/2023; data da abertura de propos-
tas: das 08h00min às 09h00min do dia 15/03/2023; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 15/03/2023, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser 
consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através 
do telefone (12) 3112-9200.
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R. Georgina Nogaroto Couto, 115 
Terras de Benvira - Tremembé

Visite e Associe-se 
Reuniões: sexta-feiras 20:00


