
Prefeitura do Mulliçípio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Forte:(19)3867 9780/9760/9801

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA E A EMPRESA RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E
PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI.

Procedimento Licitatório no 002/201 9
Dispensa n' 001/201 9
Contrato n' 002/201 9

A Prefeitura do Município de Jaguariúna. com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235 - Bairro:
Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.41 0.866/0001 -71 neste ato devidamente representada pela
Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMILIA 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 domiciliada na Rua Custódia, n' 127. Jardim Zeni -
CEP: 13.912-464. no município de Jaguariúna. Estado de São Paulo. doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E
PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 04.521.281/0001-89. situada na Rua
Ytaipu, n' 439 -- Bairro: Mirandópolis. no município de São Paulo. Estado de São Paulo. CEP
04.052-010, representado neste ato por seu representante legal Sr. Marcos Alexandre Barioni
de Oliveira. casado, advogado. portador do documento de identidade R.G. n' 17.293.054 SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o n' 083.973.608-83. residente e domiciliado na Rua Ytaipu, n' 588 -
Bairro: Mirandópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo. CEP: 04.052-010
doravante CONTRATADA. têm entre si justo e contratado o que segue

1.0.0BJETO DO CONTRATO:
1.1. Prestação de serviços para proceder à execução de processo seletivo. visando a
contratação temporária para substituição de servidores da Secretaria de Educação por prazo
determinado.

1.2. Os valores recolhidos pela CONTRATADA, a título de taxa de inscrição, serão
repassados a CONTRATANTE após o encerramento do período de inscrição. em sua
integralidade.

1 .3. A seleção dos candidatos se efetivará mediante processo específico para os cargos
indicados e será realizada por meio de provas escritas (embasada em testes de múltipla
escolha) e análise e pontuação de títulos (conforme os requisitos dos cargos). exigindo-se
dos candidatos notas mínimas a serem determinadas de acordo com a nota de corte.

1 .4. Para todos os cargos fica indicada a situação de "cadastro de reserva". pois, trata-se de
pessoal que poderá ser convocado mediante a necessidade da administração pública em
prover temporariamente as ausências de servidores em suas funções.

1.5. As provas serão elaboradas com o objetivo de avaliar conhecimentos específicos e
conhecimentos básicos, em concordância com as determinações decorrentes da
especificação do cargo.

1 .6. O processo seletivo terá a validade de 01 (um) ano de sua homologação
prorrogado por igual período a interesse da CONTRATANTE.

podendo ser

1.7. As contratações não poderão ter prazo de vigência superior a 12 meses. não gerando
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, nos termos previstos no artigo
37 da Constituição Federal inciso IX, Lei Federal 8.745/93. alterada pela lei Federal 9.849/99,
Deliberação TC-A-15248/026/04 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Lei
Municipal 873/89.
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1.8. A seleção dos candidatos se efetivará mediante processo específico para os cargos
indicados em ANEXO l e será realizada por meio de provas escritas(embalada em testes de
múltipla escolha), com no mínimo 4 alternativas, conforme conteúdo programático mínimo
descrito no ANEXO 11, análise e pontuação de títulos (conforme os requisitos dos cargos),
exigindo-se dos candidatos notas mínimas a serem determinadas de acordo com a nota de
corte

1.9. As provas serão elaboradas com o objetivo de avaliar conhecimentos específicos e
conhecimentos básicos, em concordância com as determinações decorrentes da
especificação do cargo.

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os documentos do Procedimento
Lícitatório n' 002/201 9 que originou a Dispensa de Licitação n' 001/2019.

2.2. Os documentos referidos no item anterior, são considerados
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e. desta forma
objeto contratado

suficientes para. em
reger a execução do

3.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:
3.1 . O prazo de entrega do objeto será de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da
assinatura deste Contrato.

3.2. Não haverá nenhum acréscimo ao valor estipulado neste instrumento o qual inclui
eventuais custos e despesas com alimentação, estadia, transporte, frete, impostos e demais
gastos necessários para o cumprimento do objeto.

4.0.PREÇO:
4.1. O valor total para o cumprimento do objeto é de R$ 17.390,00(Dezessete mil, trezentos
e noventa reais), apresentado pela CONTRATADA devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

4.2. O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo. como já referendada. todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária n' 03.12.361.0014.2061.339039.00 - Ficha n' 1 39 -- Tesouro Próprio.

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. Após o resultado final da seleção com nome, número da inscrição e notas em cada prova
e média final dos candidatos aprovados. a CONTRATADA deverá enviar Nota Fiscal
Eletrõnica para o e-mail adm.seduc(@iaquariuna.SD.qov:br, com cópia para
ieda:seduc(@iaquariuna.sp.qov.br a qual terá conhecimento, atesto e rubrica da Senhora
Secretária da pasta e do Fiscal nomeado para acompanhamento deste Contrato
5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Procedimento
Licitatório, bem como o número deste Contrato.

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e).
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5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivados os
pagamentos.

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento.

5.6. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de
recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS, se couber.

5.8. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicítante e o Fiscal nomeado por
Romaria

5.9. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento. importâncias que. a qualquer título
lhes sejam devidas. por força deste Instrumento.

5.10. A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros. permitindo-se, tão-somente.
cobranças em carteira simples. ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

6.0.TRANSFERENCIA 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 prejuízos
que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

7.2. A CONTRATADA é responsável pela (o):
e Elaboração dos editaisl

' Organização e logística para recebimento das inscrições (posto fixo e/ou internet)
8 Cadastramento dos candidatos inscritosl
e

8

e

e

8

e

e

Elaboração e impressão das provas, folhas de respostas, cartões de identificação, e
listagem de alunos por local de provam

Correção das provas objetivast

Pontuação dostítulosl

Divulgação dos gabaritosl
Classificação dos candidatosl

Resposta de eventuais recursos interpostos pelos candidatos na esfera administrativa

Resultado final da seleção com nome, número da inscrição e notas em cada prova e
média final dos candidatos aprovados. observada a média mínima para aprovação,
bem como o número de inscrição, nota em cada prova e média final dos candidatos
não aprovados e daqueles que não compareceram às provasl

Sigilo em todo o procedimento.8
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8.0.PENALIDADES

8.1. No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, fica estipulada
uma multa correspondente a 30% (trinta por cento). sobre o valor do contrato

8.2. 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. perdas ou prejuízos que seus atos venham acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3. Se a CONTRATADA ínadimplir, no todo ou em parte este instrumento. ficará sujeita a sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93. com as alterações da Lei Federal n'
8.883/94

8.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos
itens precedentes

8.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

descontados dos créditos que a

9.0.RESCISÃO:
9.1 . A ínexecução deste Contrato. além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente
enunciadas. ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados
nos art. 78, da Lei n. 8.666/93

9.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79. da Lei
n. 8.666/93

IO.O.DISPOSIÇOES GERAIS:
1 0. 1 . A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na Cláusula
1 .0, deste instrumento

l0.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do
objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir

1 0.3. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista. previdência social. seguros de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Leí. em especial no que diz respeito às
normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão
com a aplicação das sanções cabíveisl

1 0.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93. que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela administração pública.

ll.O.TOLERÂNCIA:
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 prejudicar esses mesmos itens e
condições. os quais permanecerão inalterados como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

12.0.VIGENCIA:
12.1 . Este contrato vigorará por um período de 45 (quarenta e cinco) dias. contados da data da
assinatura deste Contrato.
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13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO:
13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie. seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o
que deve ser observado. ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017.

14.0.VALOR DO CONTRATO:
14.1. As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 17.390,00 (Dezessete mil,
trezentos e noventa reais).

15.0. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
15.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação. conforme ANEXO, relativo, se for o caso. à transmissão deste Procedimento
perante o Tribunal de Contas do Estado de são Paulo.

1 6.0. FORO:
16.1 . 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, renunciando
expressamente a qualquer outro. por mais, privilegiado que seja.

16.2. E por assim estarem justas e contratadas, as partes. por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna. ll dejaneiro de 2019

CONTRATANTE

PREFEITURA OQ-uuNiCiPIO DE@GUARIÜNA
Mana Emíliq,Péçanha de Oliveira Silo
SECRETA.RIA DE GABINETE

) J 7/

CONTRATADA

RG no 1 7.293.054 SSP/SP

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Muntciplo de Jaguariúna
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ANEXOI

6

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA

Assistente de Gestão Escolar Ensino Médio Completo

Monitor de Alunos Ensino Médio Completo

Monitor de Educação Especial Ensino Médio Completo e Comprovação de
Conhecimento de Libras

Monitor de Informática Ensino Médio Completo e Comprovação de
Conhecimento na Área de Informática

Técnico em Educação

- Magistério(Modalidade Normal) com nível superior
em curso de licenciatura plena conforme Art. 7' da
Lei 13.415 de16 de fevereiro de 2017, que dá nova
redação ao Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/961 e/ou
- Graduação em curso superior de licenciatura plena
em Pedagogia com habilitação específica das áreas
de atuação ou em curso normal superior.

Professorde Educação Básical
- (Educação Infantil. Ensino
Fundamental e EJA).

- Magistério(Modalidade Normal) com nível superior
em curso de licenciatura plena conforme Art. 7' da
Lei 1 3.415 de 16 de fevereiro de 2017. que dá nova
redação ao Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Naciona19.394/961 e/ou
- Graduação em curso superior de licenciatura plena
em Pedagogia com habilitação específica das áreas
de atuacão ou.em curso normal superior.

Professor de Educação
Especial

- Magistério(Modalidade Normal) com nível superior
em curso de licenciatura plena conforme Art. 7' da
Lei 1 3.415 de 16 de fevereiro de 2017, que dá nova
redação ao Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/961 e/ou
- Graduação em curso superior de licenciatura plena
em Pedagogia com habilitação específica das áreas
de atuação ou em curso normal superiora e/ou
- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
qualquer área de conhecimento.
- Obrigatoriamente com pós-graduação em
Educação Especialle/ou
Pós-graduação em Psicopedagogial e/ou
Pós-graduação Neuropsicopedagogial e/ou
Neuropedagogial e/ou
Licenciatura em Pedagogia com especialização em
Educação Inclusiva.

Professor de Educação Básica
11 -- Arte

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.
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Professor de Educação Básica
11 - Ciências

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.

Professor de Educação Básica
11- Educação Física

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
eaislacão vidente e reaistro no CREF

Professor de Educação Básica
1 -- Geografia

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.

Professor de Educação Básica
11 - História

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.

Professor de Educação Básica
11 - Língua Portuguesa

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.

Professor de Educação Básica
11 - Matemática

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente.

Professor de Educação Básica
ll - Inglês

- Licenciatura Plena com Habilitação específica em
área própria ou Formação superior em área
correspondente e complementação nos termos da
leaislacão vigente.
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ANEXO H

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO MÍNIMO

1.01 - ASSISTENTE DE GESTÃO ESCOLAR, MONITOR DE EDUCAÇÃO

ESPECIALE MONITOR DE ALUNOS:'

LÍNGUAPORTUGUESA

Ortografias Estrutura e Formação das Palavrasl Classificação e Flexão das Palavrasl
Clãs;es de Palavras: substantivo, adjetivo. preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigos Acentuaçãol Concordância nominall
Concordância Verball Sinais de Pontuaçãol Uso da Crasel Colocação dos pronomes
nas frasesl Análise e Interpretação de Textos.

MATEMÁTICA

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais,. operações
expressões, problemas, cálculos Porcentageml Juros Simplesl Regras de três simples
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume
Sistema Monetário Nacional(Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções básicas de utilização do pacote Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) e
seus comandos básicos para elaboração de planilhas, ofícios e apresentaçõesl
Noções de utilização com segurança de navegadores de internet.

LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1 996 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasílial
1996. Disponível em:

Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título 1 -- Das Disposições Preliminaresl Título ll -- Dos Direitos
Fundamentais -- Capítulos l a V, Título 111 - Da prevençãol Livro ll (Parte Especial)

Título l ao Título V. Disponível em:

1.02-MONITOR DEINFORMATICA

LÍNGUAPORTUGUESA

Ortografias Estrutura e Formação das Palavrasl Classificação e Flexão.das Palavrasl
Clãs;es de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigos. .Acentuaçãol Concordância nominall
Concordância Verball Sinais de Pontuaçãol Uso da Crasel Colocação dos pronomes
nas frasesl Análise e Interpretação de Textos.

8
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MATEMÁTICA

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações,
expressões, situações problema, cálculos Porcentageml Juros Símplesl Regras de
três simplesl Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade,
tempo. volumes Sistema Monetário Nacional (Real).

LEGISLAÇÃO

Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título 1 - Das Disposições Preliminaresl Título ll - Dos Direitos
Fundamentais -- Capítulos l a V, Título 111 - Da prevençãol. Livro ll (Parte Especial)
Título l ao Título V. Disponível em: http://www.planalto.aov.br/ccivi1 03/leis/18069:htm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções básicas de utilização do pacote Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) e
seus comandos básicos para elaboração de planilhas, ofícios e apresentaçõesl
Noções de utilização com segurança de navegadores de ínternetl Conhecimentos em
Web Designers Noções básicas de prevenção a acidentes e primeiros socorros.

ENSINO MÉDIO COMPLETO NA MODALIDADE NORMAL (MAGISTÉRIO)

E/OU ENSINO SUPERIOR EM CURSO DE PEDAGOGIA

Os conteúdos constantes das provas às quais se submeterão os candidatos às
funções abaixo são os seguintes:

PROF.ESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l. (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E EJA), EDUCAÇÃO BÁSICA ll (TODAS AS ÁREAS DE
CONHECUMENTO), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TECNICO EM
EDUCAÇÃO.

LINGUAPORTUGUESA

Ortografias Estrutura e Formação das palavrasl Divisão Silábicas Sinais de Pontuaçãol
Acentuaçãol Uso da crasel sinónimos. homónimos e antõnimosl Substantivos Adjetivot
Artigos Numerall Advérbios Verbosl Conjugação de verbosl Pronomesl Preposiçãol
Conjunçãot Interjeiçãot Encontros vocálicosl Encontros consonantais e dígrafol
Tonicidade das palavrasl Sílaba tõnical Sujeito e predicados Concordância nominall
Concordância verbal= Uso do travessãol Discurso direto e indiretol Metáforas
Denotação e Conotaçãol ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO: Tipos de Comunicação: Descriçãol Narraçãol Dissertaçãol Tipos de
Discurso: Coesão Textual.
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MATEMÁTICA

Números inteirosl Números Naturaisl Numeração decimall algarismos romanosl
Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicaçãol
Símplificaçãol Medindo o tempo: horas, minutos e segundosl Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo)l
Matemática Financeiras Porcentageml Regras de três simplesl Razão e Proporçãol
Grandezas Proporcionaisl Expressões Algébricasl Sistemas de numeraçãol
Operações no conjunto dos números naturaisl Operações fundamentais com números
racionaisl Números decimaisl Geometria Plana: Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Retal
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.

1.04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTALE EIA)

LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasílial
1 996. Disponível em: http://www.planalto.qov.br/ççML03/leis/19394.htm

Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990 -- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título 1 - Das Disposições Preliminaresl Título ll - Dos Direitos
Fundamentais - Capítulos l a V, Título 111 - Da prevençãol Livro ll (Parte Especial)

Título l ao Título V. Disponível em: http://www.planalto.qov,b

CONHECIMENTOSESPECÍFICOS

Brasílía, RCNEI -- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes
1 11 Q lll

MEC/SEF (1998). Disponível em

httD://portal.mec.aov.br/seb/arauivos/pdf/rcnei volt . pdf

httD://DO rtal.mec.aov.b r/seb/a rq u avos/pdf7volume2: pdf

h ttD://DO rtal.mec.aov.b r/se b/a ra u ivos/pdf7volume3.pdf

Resolução CNE/CEB n' 5, de 17 de dezembro de 2009 -- Fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Disponível em:
h tto ://oo rtal. mec.qov. b r/obse rv9torio-da-ed ucacao/323-sec retarias-
112877938/oraaos-vinculado

http://www.sedyç:
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1.05 - PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ll (PARA TODAS AS ÁREAS DE
CONHECIMENTO)

LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasílial
1 996. Disponível em: http://www.planalto.qov.br/covil 03/leis/19394.htm

Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título l Das Disposições Preliminaresl Título ll - Dos Direitos
Fundamentais - Capítulos l a V, Título 111 - Da prevençãol Livro ll (Parte Especial)
Título l ao Título V. Disponível em: http://www.planalto.qov.bt/covil 03/leis/18069.htm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Resolução CNE/CEB n' 4, de 13 de julho de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para

Ed ucação Básica . Disponível
http://portal.mec:qov. b r/dmdocumeDts/rceb004 10.pdf

em

MINISTERIO
Fundamental

DA EDUCAÇÃO. Educação para Jovens
Proposta Curricular para o I' segmento. Brasília

e Adultos. Ensino
2001 . Disponível:

h ttD ://oo rtal.mec.aov.b r/secad/a rau avos/Ddf/eia/o ropostacu rricula r/p rimei roseq mento/
roDostacurricular.odf

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base NaciQllêl

Comum Curricular.2017.Resolução CNE/CP n' 2, de 22 de dezembro de 2017
http://portal. mec:gçv:bliíhdex: pll p?çptiçrl !çQm dççmg ll&vlew

PARECER CNE/CEB n' 1 1/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
de Jovens e Adultos.

1.06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL

LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasílial
1996. Disponível em:
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Lei n' 8069. de 13 de julho de 1990 -- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título l Das Disposições Prelimínaresl Título ll -- Dos Direitos
Fundamentais -- Capítulos l a V, Título 111 -- Da prevençãol Livro ll (Parte Especial)
Título l ao Título V. Disponível em: http//www.p]q]]q]tQ:gQy:br/ççiyi] Q]]/IQi$/1$Q$9:htm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Resolução CNE/CEB N'. 4, de 2 de outubro de 2009. Institui as Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na
modalidade Educação Especial. Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educaçã o Básica . D ispon íve l em:
http://portal.meç:gov.br/dmdocyments/[çeb004 Q9.pdf

1.10 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1 996 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasílial
1 996. Disponível em: http://www.planalto.qov.br/covil 03/leis/19394:htm

Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Título 1 - Das Disposições Preliminaresl Título ll - Dos Direitos
Fundamentais -- Capítulos l a V, Título 111 -- Da prevenção; Livro ll (Parte Especial)
Título l ao Título V. Disponível em: htto://www.olanalto.aov.br/covil 03/leis/18069.htm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos
Políticos - Legais da Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva/Secretaria da
Educação Especial - Brasília. Secretaria da Educação Especial. - 2010.7 2p.ISBN
978-85 -6033 1 -28-4 . D ispon íve l e m:
http://www.ipa radiqma.com.b r/bibliQtQçavi rtual/items/s how/1 96
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA NO 001/201 9
Procedimento Licitatório N' 002/2019
Contrato n' 002/201 9.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Contratada: RBO SERVIÇOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
Objeto: Prestação de serviços para proceder à execução de processo seletivo, visando
a contratação temporária para substituição de servidores da Secretaria de Educação
por prazo determinado.

Pelo presente TERMO. nós. abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões. mediante regular cádastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico. todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados. relativamente ao aludido processo. serão publicados no Diário Oficial do Estado.
Caderno do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993.
iniciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civill
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, ll dejaneiro de 2019
GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Pinto Carão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251 .288.11 8-08 RG: 25.366.469-X
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial completo: Rua Amâncio Bueno n'400. Centro -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional: seduc(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o aiuste

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Marca Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabin.ete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-1 3
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zení, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(â>iaauariuna.se.aov.br
E-mail pessoal: rnariaemilianene(@qmail.com

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Marcos Alexandre Barioni de Oliveira

Cargo: Advogado
CPF: 083.973.608-83 RG: 17.293.054 SSP/SP
Data de Nascimento: 25/02/1 966

, n' 588 - Bairro
CEP: 04.052-01 0
br

Mirandópolis no

14


