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Aviso de retificação licitação

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DA ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O. C. 828300801002020OC00021. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO N.º 15018/2019. EDITAL DE PREGÃO N.º 20/2020. ABERTURA: 16/06/2020, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REG-
ISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIUS PARA ATENDIMENTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR ITEM.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 
828300. Informações através do telefone (13) 3372-1111.

Cubatão, 02 de junho de 2020.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

COMUNICADO DE REABERTURA

CONCORRÊNCIA N.º 1/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4271/2019
TIPO: téCnica e preço
PROCESSO: 4271/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
DE SISTEMA DE ENSINO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ALUNOS DE 4 E 5 
ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIE INICIAL (1º ANO), ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO E ORIEN-
TAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES E GESTORES VISANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO E APLICA-
BILIDADE DO SISTEMA DE ENSINO, ACESSO A PORTAL DE CONTEÚDO NA INTERNET PARA ALUNOS, 
PROFESSORES E GESTORES

A Prefeitura Municipal de Cubatão, através do Departamento de Suprimentos, comunica a reabertura dos trabalhos 
referentes à Concorrência n.º 1/2020.

Data e horário: 05/06/2020 às 10h00.
Local: Sala de Licitações do Departamento de Suprimentos.
Endereço: Praça dos Emancipadores s/n.º, Bloco Executivo, 2º andar, Centro, Cubatão / SP.
Considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 11.211 DE 14 DE ABRIL DE 2020, e ainda, considerando as re-

strições impostas pelo surto do novo Coronavírus – COVID-19, iremos conduzir o certame com as seguintes restrições:
- Será permitida a presença de apenas 01 representante por empresa na sala de licitações;
- Recursos e contrarrazões referentes às decisões da Comissão deverão ser apresentados exclusivamente de forma 

eletrônica no e-mail: dsu@cubatao.sp.gov.br devidamente assinados por representante legal da empresa que comprove 
ter poderes para tal ato, respeitando os prazos estabelecidos em edital.

Cubatão, 2 de junho de 2020.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos
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DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOL-
UNTÁRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e

CONSIDERANDO que o serviço voluntariado provém 
da participação espontânea e tem como objetivo fomentar a 
solidariedade humana, a responsabilidade social, o civismo, 
a cooperação e a prática educativa;

CONSIDERANDO a importância de engajar a socie-
dade civil na realização de atividades de interesse público, 
contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Cubatão,

D E C R E T A:

Art. 1º O serviço voluntário, no âmbito da Administração 
Pública do Município de Cubatão, tem como objetivo estimu-
lar e fomentar ações de exercício de cidadania, solidariedade 
com o próximo e envolvimento comunitário, de forma livre 
e organizada, ficando sua prestação disciplinada pelas regras 
constantes deste decreto.

Art. 2º Considera-se serviço voluntário, para os fins deste 
decreto, a atividade não remunerada e sem subordinação, 
prestada por pessoa física a órgãos públicos ou entidades in-
tegrantes da Administração Pública Municipal, que tenham 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, técnic-
os, consultivos, recreativos ou de assistência à pessoa.

Art. 3º O serviço voluntário não gera vínculo funcional 
ou empregatício, tampouco qualquer obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária ou afim, com a Administração Pú-
blica Municipal.

Art. 4º   Os trabalhadores voluntários atuarão em 
regime de cooperação, auxiliando os servidores públicos tit-
ulares de cargos, empregos ou funções públicas no âmbito da 
Administração Pública Municipal de Cubatão.

Art. 5º    A prestação de serviço voluntário será precedida 
da celebração de termo de adesão entre o órgão ou entidade 
interessada e o prestador do serviço voluntário.

§ 1º  O termo de adesão será formalizado após verifi-
cada a capacidade do interessado em prestar serviço vo-
luntário e a apresentação de documento de identificação 
oficial de validade nacional.

§ 2º  Do termo de adesão a que se refere o “caput” deste 
artigo deverão constar, no mínimo:

I -  o nome e a qualificação do prestador de serviço 

voluntário;

II -  o local, o prazo, a periodicidade e a duração da 
prestação do serviço;

III -  a definição e a natureza das atividades a serem de-
senvolvidas;

IV -  o atendimento do disposto nos artigos. 8º e 9º do 
presente decreto;

V-  a ressalva de que o prestador de serviços voluntários 
é responsável pela atividade que se comprometeu a realizar, 
bem como por eventuais prejuízos que venha a causar à Ad-
ministração Pública Municipal e a terceiros.

§ 3º  A periodicidade e os horários da prestação do servi-
ço voluntário poderão ser livremente ajustadas entre o órgão 
ou entidade municipal e o voluntário, de acordo com as con-
veniências de ambas as partes.

Art. 6º  A prestação de serviços voluntários terá o prazo 
de duração de até 1 (um) ano, prorrogável por até 1 ano mais, 
a critério dos interessados, mediante termo aditivo específico 
para cada prorrogação.

 
Parágrafo Único. Fica facultado aos órgãos e entidades 

municipais firmar novos termos de adesão com o mesmo tra-
balhador voluntário.

Art. 7º  Fica vedado o repasse ou concessão de quaisquer 
valores ou benefícios aos prestadores de serviço voluntário, 
ainda que a título de ressarcimento de eventuais despesas.

Art. 8º Cabe ao prestador de serviço voluntário:

I -  desenvolver os serviços que estejam de acordo com 
seus conhecimentos, experiências e motivações e com os 
quais tenha afinidade;

II-  ter acesso a programas de capacitação e/ou aper-
feiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações 
adequadas, para a boa prestação de serviços;

III-  participar das análises e estudos que disserem res-
peito à prestação dos seus serviços, visando sempre seu aper-
feiçoamento;

IV-  encaminhar sugestões e/ou reclamações ao re-
sponsável, com objetivo de melhorar os serviços prestados;

V-  ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive 
com emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.

Art. 9º   O termo de adesão será encerrado antecipada-

DECRETO Nº 11.245 DE 01 DE JUNHO DE 2020
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mente, dentre outros motivos, quando:

I -  não forem observadas e respeitadas as normas e 
princípios que regem o Poder Público, tais como o da legali-
dade, impessoalidade, eficiência, bem como a postura cívica 
e profissional;

II -  o prestador de serviço voluntário apresentar com-
portamento incompatível com a atuação;

III -  não houver a reparação dos danos que o prestador 
de serviço voluntário vier a causar à Administração Pública 
Municipal ou a terceiros na execução do serviço voluntário;

IV-  o prestador de serviço voluntário atuar em conflito 
de interesses;

V -  por interesse público ou conveniência da adminis-
tração pública;

VI-  por ausência de interesse do voluntário superven-
iente à formalização do termo;

VII - pelo descumprimento das normas previstas neste 
decreto.

Parágrafo único. Ocorrida a rescisão com base nos in-
cisos I, IV e VII deste artigo, fica vedada ao prestador do 
serviço voluntário a adesão a novo termo, a qualquer tempo.

Art. 10.  É vedado ao prestador de serviço voluntário:

I -  prestar serviços em substituição a servidor munici-
pal ou empregado público, ou ainda a membro de categoria 
profissional vinculada ao Município de Cubatão;

II -  identificar-se invocando sua condição de voluntário 
quando não estiver no pleno exercício das atividades vol-
untárias prestadas;

III -  receber, a qualquer título, remuneração ou ressarci-
mento pelos serviços prestados voluntariamente.

Art. 11.  Fica facultada a denúncia do termo de adesão 
por qualquer das partes, a qualquer momento, desde que in-
formada pelo denunciante, com antecedência de 30 dias.

Art. 12.  Compete à Secretaria Municipal de Gestão:

I -  aprovar modelo de “Termo de Adesão a Prestação 
de Serviço Voluntário”, com conteúdo que contemple o dis-
posto neste decreto;

II -  consolidar as informações sobre os prestadores de 
serviço voluntário;

III -  criar banco de dados com currículos de potenciais 
prestadores de serviço voluntário.

Art. 13. Compete aos órgãos e entidades interessados, no 

âmbito de suas respectivas atribuições:

I - fixar, quando for o caso e em razão de eventuais espe-
cificidades, requisitos a serem satisfeitos pelos prestadores de 
serviço voluntário;

II -  manter banco de dados atualizado de seus prestado-
res de serviço voluntário, contendo, no mínimo, nome, qual-
ificação completa, endereço residencial, correio eletrônico, 
data de início e término do trabalho, atividades desenvolvi-
das, bem como data e motivo da saída do corpo de voluntári-
os, se houver.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Gestão, 
mensalmente, deverá receber cópia das informações referi-
das no inciso II deste artigo, para ter o banco de dados com-
pleto de prestadores de serviço voluntário.

Art. 14.  Ao término do período de prestação do serviço 
voluntário, desde que não inferior a 1 (um) mês, poderá o 
prestador solicitar à entidade ou órgão público interessados a 
emissão de certificado, eletrônico ou não, comprobatório de 
sua participação.

Art. 15. A seleção, a coordenação e o acompanhamento 
do corpo de prestadores de serviço voluntário serão realiza-
dos pelos integrantes da Supervisão de Gestão de Pessoas das 
entidades ou órgãos públicos interessados, competindo-lhes 
zelar pelo cumprimento das normas constantes deste decreto.

Parágrafo único. Não poderão ser destinados prestado-
res de serviço voluntário, para áreas ou setores públicos onde 
haja a obrigação legal de sigilo das informações, sem a assi-
natura do Termo de Confidencialidade.

Art. 16.  As despesas com a execução deste decreto, 
quando houver, correrão por conta das dotações orçamentári-
as próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 17.  Este decreto entrará em vigor na data de sua pub-
licação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
DE 01 DE JUNHO DE 2020

487° DA FUNDAÇÃO DO POVADO
71° DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

HALAN CLEMENTE
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Processo nº 9223/2010
SEJUR/2020
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ANEXO I

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº  /20 .

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, por intermédio da SE-

CRETARIA MUNICIPAL_______________, com sede na                                             , nº       , B a i r r o  

                                – Cubatão - SP, neste ato  representado  pelo  (a)  Coordenador  (a)  do  Serviço  Voluntário  Sr  (a)  

                                                , do (a) Órgão/Unidade     , situado à _______________                                   

nº___  , bairro ______________, Cubatão-SP, e do outro lado, o Sr. (a) ____________                                             , 

CPF: _______________, RG _________________,  expedido pelo órgão  ______    , em ___/___/___, nascimen-

to ____ /        /        , estado civil          , do sexo __________, grau de  escolaridade  ,   residente   e   domici-

liado   à  Rua              , nº ____, bairro ______________________, na cidade  de ___________________,  estado de 

_________________, neste ato denominado VOLUNTÁRIO, resolvem, com fundamento no Decreto nº 11.245, de 01 de 

junho de 2.020, celebrar o presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O VOLUNTÁRIO desempenhará as seguintes atividades:               , observadas as normas institucio-

nais pertinentes, no (a) Órgão/Unidade    __________  , no período  de  ___/   /  à ___/   / ,   no   

horário das  _____ às , com periodicidade de diária/semana/mensal,etc.)            .

CLÁUSULA SEGUNDA

O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será 
realizado de forma espontânea, não remunerada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou em-
pregado público.

CLÁUSULA QUARTA

O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas equipes técnicas responsáveis das unidades onde o mesmo 
prestará suas atividades.

CLÁUSULA QUINTA

São direitos do prestador de serviços voluntários:

5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos, experiências e motivações e com os quais tenha 
afinidade;

5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações adequadas, para 
a boa prestação de serviços;

5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos seus serviços, visando sempre seu aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda de seus objetos de uso pessoal.
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CLÁUSULA SEXTA

São deveres do prestador de serviços voluntários, dentre outros:

6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como os 

demais prestadores de serviços voluntários e o público em geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável 

designado pela direção do órgão/unidade  ao qual se encontra vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de 

serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à Administração Publica Municipal ou a terceiros na execução dos 

serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar as normas impostas pelo órgão no qual se 

encontrar prestando serviços voluntários.

CLÁUSULA SÉTIMA

A prestação de serviços voluntários terá o prazo de duração de até 01 (um) ano, prorrogável por até 01 ano mais, a critério dos 
interessados, mediante termo aditivo específico para cada prorrogação. Após este período, deverá ser firmado um novo Termo 
de Adesão de Serviço Voluntário.

7.1 será desligado do exercício de suas funções, o prestador de serviços voluntários que descumprir qualquer das cláusulas 
previstas neste Termo ou do Decreto 11.245, de 01 de junho de 2020.

CLÁUSULA OITAVA

O prestador de serviços voluntários responde civil e criminalmente pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando 
o dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do corpo 
de voluntários do órgão/unidade a que pertence.

CLÁUSULA NONA

O prestador de serviços voluntários declara não possuir antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de anteceden-
tes criminais aqui não declarada, importará na rescisão do presente Termo de Adesão de Serviço Voluntário.

CLÁUSULA DÉCIMA

O prestador de serviços voluntários obriga-se a manter sigilo e confidencialidade e comprometendo-se:

10.1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, 
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOL-
UNTÁRIO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

Cubatão ........... de .........................................de 20 .......

Voluntário _____________________________

                             ______________________      _____________________________
 Secretaria Municipal                   Coordenador do Serviço Voluntário

Processo nº 9223/2010
SEJUR/2020
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ANEXO II

TERMO ADITIVO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº     /      .

A Secretaria Municipal                                                               , Coordenadoria 

                                                                                     , do Órgão/Unidade de

    , por meio deste TERMO DE ADITIVO, prorroga o Serviço Voluntário do (a) Sr (a) ______

________________________________,RG                        , CPF _________________, pelo período de       / 

     /   à    / / , conforme Decreto nº 11.245, de 01 de junho de 2.020.

Cubatão, , de 20 _____.

Voluntário (a):

Assinatura

Responsável pelo Voluntariado do Órgão/Unidade:

Assinatura e Carimbo

Processo nº 9223/2010
SEJUR/2020

ANEXO III

TERMO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO AO TERMO DE ADESÃO Nº / 

A Secretaria Municipal                  , Coordenadoria       , órgão/unidade   

, por meio deste TERMO DE DESLIGAMENTO, finaliza o Serviço Voluntário do (a) Sr(a)

 , RG: ,CPF:

     , a partir desta data:  _/ /  conforme Decreto nº 11.245, de 01 de junho de 2.020.

Motivo: 

 . Este documento cancela automaticamente o Termo de Adesão

Cubatão, , de 20 _____.

Voluntário (a) pelo Órgão/Unidade _______________________________________

Responsável _______________________________________

Processo nº 9223/2010
SEJUR/2020
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ANEXO IV

TERMO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO AO TERMO DE ADESÃO Nº / 

Eu,      , RG:      ,

CPF:  solicito afastamento temporário do serviço voluntário prestado no (a) Órgão/Unidade    

              ,

Pelo período de _____/_____/_________ a _____/_____/_________. Motivo: ___

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Cubatão, , de 20 _______.

Voluntário (a) pelo Órgão/Unidade _______________________________________

Responsável _______________________________________

Processo nº 9223/2010
SEJUR/2020
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2020

ABERTURA DO ENVELOPE nº 02 (Documentos de Habilitação) das empresas:
SEGUNDA colocada para os itens 01 e 02 e
TERCEIRA colocada para o item 03 

DIA 03/06/2020 às 14:00 horas

AQUISIÇÃO DE CHÁ, AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ
tipo Menor Preço Unitário

Edital completo na Divisão de Contabilidade, à Praça dos Emancipadores, s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão-SP, ou 
no site www.cubatao.sp.leg.br.

Cubatão, 02/06/2020.

Kleber Alvarenga Campos Almeida
Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2020

EDITAL DE JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 02 (Documentos de Habilitação)

Consideramos INABILITADAS da presente licitação – Pregão Presencial nº 03/2020 (aquisição de chá, açúcar refi-
nado e café em pó) as empresas: 

Para os itens 01 e 02:
Empresa: DANIEL ZANCAPE-ZANCAPEL PAPELARIA E DESCARTÁVEIS-ME -          CNPJ 26.958.241/0001-

31” por não atender a documentação prevista no item 6.2.1 do Edital;

Para o item 03:
Empresa: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 

CNPJ: 22.719.411/0001-74” por não atender a documentação prevista no item 6.2.7 do Edital.

O presente edital está disponível em www.cubatao.sp.leg.br.

Cubatão, 01/06/2020.

Kleber Alvarenga Campos Almeida
Pregoeiro


