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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

DECLARO que recebi o Convite n' 007/2017, Guio objeto é
Prestação de serviços técnico jurídicos para o CREAS", contendo também

infomlações e condições para melhor cumprimento das obrigações.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

') Jaauariúna. de de 2017

RAZÃO SOCIAL / NOME

CNPJ / CPF

ENDEREÇO DA EMPRESA / PROFISSIONAL

TELEFONE:

NOME DA PESSOA QUE RETIROU:

CEDULADEIDENTIDADE-RG.N'

F\rT)FQFrf).
' \' --' '

ASSINATURA
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CONVITE N' 007/2017

Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente para convidar V. Sas. a apresentar proposta de preços para o
que adiante se especifica:

1.00B.FETO:
1.1 Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para "Prestação de serviços técnico
jurídicos para o CREAS", conforme Mlemorial Descritivo constante no ANEXO 1, parte
integrante deste.'''3

2.0 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PESSOA JURÍDICA
2.1 Cópia autenticada do Contrato Social, com sua última alteração;

2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou Comprovação da
Condição de Inscrito no CNPJ;

2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, corÜunta ao INSS, Estadual e
Municipal da sede da Licitante, dentro do prazo de validade;

2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

2.5 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista,
através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;

2.6 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga
trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de 1 8 (dezoito), e qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze)
anos, conforme ANEXO ll;

2.7 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, nos últimos 90 (noventa)
dias que antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver
definido.

2.7.1 Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente ao Plano
de Recuperação Judicial/Extrajudicial em pleno vigor.

2.8 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), se for o
caso, assinada por representante legal (com procuração) ou proprietário de acordo com
o modelo estabelecido no ANEXO 111 deste Convite.
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2.9 Declaração de Habilitação, assinada por representante ]ega] (com procuração) ou
proprietário, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO IV deste Convite.

DAPARAPESSOAFÍSICA:
u por servidor do Departamento de Licitações e

a) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Cédula de Identidade; ~ '
c) Prova ou declaração de domicílio:

ã;iP:=3=i, =;==;á =:::: s: íã a=::?:;=:;va==.=u:
''1 2.11. Outros documentos

2.11.1. Prova de inscrição perante a Ordem H â--,..., , . ..
JurídicaePessoaFísica.' ' ' - -' uu' '*uvugaaos ao Brasil para Pessoa

4.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:

4. ] . Os serviços serão prestados durante o período de 12 (doze) meses, a partir da data
da assinatura do Contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Prefeitura.

42. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Memorial Descritivo (Anexo

:ü B:l IH::X 133n:;:!:u"!=.=
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CONVITE N' 007/2017

HÍi:? HHLhmFW="' """-"" '-"«.*.

H :llf; ãi S ==:;:.f: :=:, n:: :
inculüda Q apresentação do respecti'po original para conferêncicl.
ota: A aceitação de documento sob Q forma de fotocópia ttão nutetlticada Pcü

;l HiHll:El:í *: : \ ::=v=w==': f::::

a), Valor mensal e valor global para o período de 12 (doze) meses, conforme ANEXO

licitaçã(Eo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da

HE T }l':=1::anel

7.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
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8.0 DO PROCEDIMENTO

$ ãiU;lE gbl);UI.i')

=:':H.El:=lUlil
= ==E =;::=nT'}.;=::'T\:=:a pessoa credenciada, deverá exibir o

ante, antes do início dos trabalhos da

HI Hall *l=.H;= ::s: t
8.5 Não serão aceitas propostas abertas ou enviadas por internet

l H$11E:llG FâLicitação, poderão ser analisados os
o resultado da classinlcação ou

8.7 Serájulgada desclassificada a licitante que:
a) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Convite:

Não aprmlenars noiprazo.máximo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais

8.8 Das reuniões realizadas para abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas

H HH ;gll ;:liil:::J:: :n l:
8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedora,
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do Envelope, bem
Licitação, serão

como daquelas
lavradas Ates

8.10. Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes tempos:

i::hX ,U:llÇi:Sil UkÜ HH:::
:HITH3? t ::: :::=".::: u:iw ú

R$EH$h :nn$n% ;
valoen ende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual

8. 1 1 . O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de
menor valor não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.1 1.1. Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de ne eno -- '
sela ueciarBQa a vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço çiiu Furte,

9.0 PENALIDADES:

:if===«:==..1::'== .:1.z::::: .::..=p::,J:;=..;=1=;.:

H=H:== H=:'USEI'iâl'*;':'l !':::T.f=:.:=1'.1';l=m:;.==:
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9.3 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, ou prquízos a que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

9.4 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à CONTRATADA a
suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou
Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida
punitiva.

9.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

10.0 Dos CRITÉRIOS, DA nOMOI,OGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO:
10.1 Das decisões proferidas pela Confissão Permanente de Licitação caberão os
recursos previstos no art. 109, da Lei n. 8.666/93, ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

l0.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido /n a/bís o prazo
recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Prefeito, para a competente
deliberação.

l0.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a proponente vencedora será
comunicada, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, horário
e local que forem indicados, para a assinatura do contrato.

ll.ODOCONTRATO:
1 ] .1 Constam da minuta de Contrato que compõe o ANEXO Vll, as condições e a
forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações
das partes, fazendo a mesma parte integrante deste.

1 1.2 Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer
licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorrera(s), bem como
aquela cuja situação técnica ou económica/ financeira tenha se alterado após o início de
processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

1 1.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por
parte do licitante convocado, implicará sua eliminação, além da incidência de multa na
ordem de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais
sanções previstas no art. 8 1, da Lei 8.666/93.

12.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
12.1 A cada período de 30 (trinta dias) dias e confot'me serviços prestados, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao seguinte endereço
eletrõnico: Sg$(Zi iaeuariuna.sp.g( v.br, a qual será vistada pelo Htscal do contrato e
enviada ao responsável pela Secretaria de Assistência Social, para conhecimento, atesto
e rubrica.
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re12órios dos serviços executadosapresentar junto com a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),

]2.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), n'
de Agência e Do de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil S/A.,
para efetivação do pagamento. ' ' ' " ''''-- -''-''

]2.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

12.5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dia:
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica, emitida pela CONTRATAI)A.

contado da

''1
12.6 A CONTRATADA bica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto
da(9 duplicatas(s) emitidas(s) através de rede bancária ou com terceiros permmndo.
tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

12.7 A CONTRATADA deverá apresentarjunto com a(s) nota(s) fiscal (is) /natura(s), o
comprovante de recolhimento dos encargos ptevidenciários junto ao INSS e FGTS.

]3.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13. 1 Após a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos

13.2 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execução dos serviços contratados, naediante o pagamento único e exclusivo daquele jáexecutado. ' '''

13.3 A licitante assume integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou

a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto
contratado, isentando a ]icitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
deconênciadosmesmos. ' ' ' "' '''" ''''õ

lj.4 A licitante será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação, em especial o que diz respeito às normas de
segurança do tmbalho, prevista na Legislação Federal (Portaria n' 3.214 de 8-7-78. do

ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação
e multas por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação das sançõescaoiveis. ' ' '

13.5 A licitante obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato. em

qualcomiHtcibilidade comnasLobrlgações assumidas, todas as condições de habilitação 'e

13.6 Aplicam-se a este Convite, as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as

8
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Jaguariúna, 07 de Dezembro de 20 1 7

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos



Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9825/ 9786

]\!\sn:Ji!;!!êçQsls:i@L]B]!!!11up,gQ]Lb

P
H

ANEXOI .}11})40KIAL DESCRITIVO

Prestação de Serviços técnicos para defender a garantia dos direitos dos usuários da

política de Assistência Social, visando otimizar os custos e benefícios desta política, sua
atuação de dará através:

- Orientação jurídico social à equipe referência;
- Estudo de caso dos serviços junto à equipe de referência;
- Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar.

individual ou em grupo;

Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando
necessário;

- Trabalho em equipe interdisciplinar;

- Participação em capacitações e formação continuada da equipe do CREAS,
reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas:

Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para
planeamento das ações a serem desenvolvidas, para a definição de fluxos, instituição de
rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos
encaminhamentos, fluxos de informação e procedimentos;

- Ações de mobilizações e enfrentamento;
Acompanhamentos dos casos junto ao Sistema de Garantias de Direitos:

- Ingresso de ações na área da família, tais como, investigação de paternidade,
alimentos, execução de alimentos, divórcio (sem bens a partilhar), dissolução de

':''
união

estável (sem bens a partilhar), Guarda, responsabilidade e tutela;

Ingressar com pedido de medidas Protetivas Lei Marca da Penha, ações de
Interdição, bem como, realizar defesa em Ações de destituição do Poder Familiar.

''1

Carga Horária

I'ando em vista a complexidade da demanda atendida o proHlssional técnico deverá
estar à disposição 8 .horas diárias de segunda a sexta feira assim como permanecer a
disposição em atendimentos de plantio social (24 hrs) em dias e horários que o
equipamento não estiver em funcionamento normal.

10
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ANEXOll

Mode[o "A": EMPREGADOR PESSOA JURID]CA/PESSOA F]S]CA

n r' ('l .A n A í' A o

Ref.: Convite n' 007/2017

inscrito no CNPJ/MF n'

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

portador (a) da Carteira de Identidade n' e

doCPF n'

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n' 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de 1 8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e não emprega

menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor,a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz( )

:

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afinnativo assinalar a ressalva acima)

1 1
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Pre eítvra do Município de Jaauariúna ©.Q

ANEXOlll

DECLARACAO DE MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prquízo das sanções e
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n' é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147/2014, cujos
tempos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite n"
007/2017, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna

de de 2017

Assinatura do representante legal

Nome

RGn'

12
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ANEXOIV

Referente: Convite n' 007/201 7

Processo Licitatório n' 1 7049/2017

Eu .(nome completo), RG n'
legal da empresa

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
n' , DECLARO, sob as penas da lei, que a
empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação prevista no
instrumento convocatório do CONVITE N' 007/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Jaguariúna, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no
certame

9 representante

Data e assinatura do(a) representante legal da empresa
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ANEXOV

Convite: 007/2017

Objeto: Prestação de serviços técnico jurídicos para o CREAS

Razão Social da Empresa / Nome Proponente
CNPJ / CPF
IE / IM / RG:

Endereço:

Valor Mensal: R$ (
Valor Global (12 meses): R$ C )

Prazo de validade da proposta de
abertura dos envelopes.

no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de

Dados do responsável pela assinatura do
documentação apresentada no Envelope:
contrato social).

contrato(devidamente comprovado pela
procuração com poderes específicos ou

'\

NOME:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
RG:
CPF:

- -r' --' -

ENDEREÇOELETRÕNICO

14
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re eitura do Município de JaauariúnaP

ANEXoVI

MINUTA DE CONTRATO QUE ENI'RE SI CELEBRAM A EMPRESA
E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA.

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO JURÍDICOS PARA O CREAS.

Processo Administrativo n' 17.049/2.017
Contrato n' /2017.

A PREFEITURA MIUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Edifício do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo BuCHo, n ' 1235,
em Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.' 46.410.866/0001-71,
neste ato representada pela Ilustríssima Secretária Municipal de Gabinete, Sra. Mana
Emília Peçanha de Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade
RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente e
domicilíada na Rua Custódia, 127, Jardim Zeni, município de Jaguariúna, estado de São
Paulo, CEP: 13820-000, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente
CONTRATANTE e a Empresa , inscrita no CNPJ
sob n' , com sede à Rua . n' Bairro:

Estado de

sede à Rua

CEP.: , no Município de
neste ato representada por seu Procurador ,

Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, portador do RG n' , e do CPF n'
residente e domiciliado na Rua . n' . Bairro

CEP , no Município de , Estado de
que também-n subscreve, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e
contratado o que segue:

1.0DOOBJETO
1 .1. Prestação de serviços técnico jurídicos para o CREAS, confoinae Memorial Descritivo
constante no Anexo 1, parte integrante do Edital.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos. os
seguintes documentos:
a) Convite n' 007/201 7.
b) Processo Administrativo n' 1 7049/2017.

2.2 0s documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em
coi-nplemento a este Contrato, definir sua extensão, e desta forma reger a execução do
objeto contratado.

3.0PRAZO EFORl\'IA DEEXECUÇAO:
3.1 0s serviços serão prestados durante o período de 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura deste Contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE.

15



f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9825/ 9786

WTww. l icitacoes .j aguari una. s t2:gev:b.

re dt dei ura M e Jaauariúna0
e / euniciDioP

(P

3.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Memorial Descritivo constante no
Anexo 1, parte integrante do Edital.

d O PRF.ro.
4.] O preço para a execução do objeto é de: R$

o que perfaz o valor global de R$
( J, apresentado na Proposta da CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

mensal do

4.2 0s preços retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA, inclusive os gastos com alimentação,
transporte, e quaisquer outros encargos, soam trabalhistas, sociais e fiscais.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária n' IO1 .8.244.25.2025.339036.6 -- Ficha 221 .

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 A cada período de 30 (trinta dias) dias e conforme serviços prestados, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), ao seguinte endereço

eletrõnico: sas(!Üjaguaríuna.sp.gov.br, a qual será vistada pelo fiscal do contrato e enviada
ao responsável pela Secretaria de Assistência Social.

5.2. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
relatórios dos serviços executados juntamente com as cópias das Ordens de Serviços.

5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrâníca (NF-e), n' de
Agência e n' de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil S/A., para
efetivação do pagamento.

5.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dia, contado da apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica, emitida pela CONTRATADA.

5.6 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s)
duplicatas(s) emitidas(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo, tão
somente, cobranças em carteira simples, ou sda, diretamente na CONTRATANTE.

5.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is)/natura(s), o
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS, se for o
caso

6.0TRANSFERENCIA DO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e

16
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EleUuízos quA na execução delcevenha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a

8.0 PENALIDADES:

8.1 No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 1 0% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

==:1:=1=-=nn:=':w:: :: ='r,:i'.u.:;r:.'::iÊZ ii ;r::=ü::l,=

e14ncadas nos itens precedemes. CONTRATAM)A, antes da imposição das penalidades

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos CFÁJ:'-- .
CONTRATADAtiverdireitooucobradosjudicialmente. ' '.-';uiLus que a

9.0 RESCISÃO:

i:ÚÜ:lll::lllJ$1S:: ;ll :::: .:::: :\.: / :::;:::
9.2 A res66:o do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da

[O.O DISPOSIÇÕES GERAIS:

Cláusula 3.0 deste nstrumentorá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na

W,'=;llT:=H:UR':E::

lliái:XH:ÊF;',====:":::te toda execução do Contrato, em

as as condições de habilitação e
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l0.5 Aplicam-se a este Contrato, as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.

ll.OTOLERANCIA:
1 1.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens c condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

12.0VIGENCIA:
1 2. 1 Este contrato vigorará por 1 2 (doze) meses, contados da data de sua assinatura

13.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO(ANEXO VII)
1 6.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e

Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

14.0VALORDOCONTRATO:
13.1 As partes dão ao presente contrato o valor total de RS

15.0 FORO:
1 4. 1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, rentmciando
expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e
jurídico efeito, perante as testemLmhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, de de 2017
''\

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

CONTRATADA

Testemunhas
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ANEXOVll

CONVITE N' 007/2017
CONTRATO NO /2017

OBJETO: Prestação de serviços técnico jurídicos para o CREAS, conforme Memorial
Descritivo constante no Anexo 1, parte integrante do Edital.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA:

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo
acima identiHlcado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO, para fins de instrução e .lulgamento, dama-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas fomaas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber.

\

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaauariúna. de de 2017

PREFEITURA DO mUNicÍpio DE JAGUARiúNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

''\

CONTRATADA
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DECLARACAO DE RECEBIMENTO

DECLARO que recebi o Convite n' 007/2017, cujo objeto é
Prestação de serviços técnico jurídicos para o CREAS", contendo também

informações e condições para melhor cumprimento das obrigações.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

''] Jaguariúna, de de 2017

RAZÃO SOCIAL / NOME

CNPJ / CPF

ENDEREÇO DA EMPRESA / PROFISSIONAL

TELEFONE

NOME DA PESSOA QUE RETIROU

CEDULADEIDENTIDADE-RG.N

F\rnFDFríi
U- - \' --'

ASSINATURA


