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EDITAL DE CARTA CONVITE 
 
 

Processo nº 8/2016 
Edital de Licitação nº 8/2016 
Convite nº 1/2016 
Tipo: Menor Preço Global 
Autorização para abertura: 8/2016 
Lei Regulamentadora: Lei Federal nº 8.666/93 e LC 147/2014 (ME e EPP) 
Data de entrega dos envelopes: Dia 08/03/2016 até as 9h. 
Local: Sala da Gerência Administrativa e Informática – Piso Superior da Câmara 
Municipal de Marília. 
 
1 DO OBJETO 
 
1.1. A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada 

em fornecimento de serviço de portaria de segunda a domingo, no período 
noturno, das 19h às 7h, para controle de acesso e saída, na sala existente 
junto à torre de transmissão da TV Câmara de Marília, e adjacências, 
localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, 130, cedida pela Prefeitura 
Municipal à Câmara de Marília através do Decreto Municipal 11.102, de 17 de 
setembro de 2013. 

 
1.2. As Licitantes concorrentes à prestação de Serviços, objeto desta licitação, 

deverão atender integralmente às disposições constantes deste Edital e de 
seus Anexos. 

 
2 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Somente serão admitidas a participar deste Convite, na qualidade de 
licitantes, as empresas que: 

 
a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da 

apresentação da documentação prevista no item “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”; 
 

b) Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente 
estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato 
social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 
licitação. 

 
2.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 

 
a) Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com a Administração 

Pública; 
 

b) Objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicado nos últimos 
dois anos, não tenha cumprido o contrato, independente de qualquer 
modalidade de aquisição/contratação ou de qualquer penalidade que lhe tenha 
sido aplicada pela Administração; 

 
c) Não poderão participar das licitações, nem contratar com o tomador, dirigentes 

ou empregados da Administração. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

3.1. As Licitantes deverão apresentar até o dia, hora e local indicados no 
preâmbulo os envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta 
Comercial" fechados, rubricados, de números "1" e "2", respectivamente. 

 
3.2. A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas 

licitantes, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, 
prevalecendo sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital. 

 

 
Envelope nº 1 - Proposta 

Convite nº 01/2016 
Edital nº 8/2016 

 

 
Envelope nº 2 - Habilitação 
Convite nº 01/2016 
Edital nº 8/2016 

 
3.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se cópia da procuração. 

 
4 DA DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 01 
 

4.1. Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos 
necessários na forma da legislação vigente.  

 
4.2. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) Ato Constitutivo da Licitante devidamente registrado na Junta Comercial; 
b) Prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 
c) Certidão de regularidade de débito para com o FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
e) Certidão de regularidade de perante a Fazenda Nacional, abrangendo 

inclusive os débitos previdenciários; ou se for caso, a CND de INSS. 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 
g) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal, mobiliário 

e imobiliário; 
h) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 

dezoito anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
possui em seu quadro menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos; (ANEXO II) 

i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração. (ANEXO III) 

 
5 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

5.1. Fornecer o serviço em conformidade com as disposições constantes no 
objeto deste edital e do Instrumento Contratual. 

 
5.2. Comunicar a Presidência, através do Diretor Geral Legislativo da Câmara 

de Marília, quaisquer irregularidades detectadas no curso da execução do 
objeto. 
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6 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENV. Nº 2 
 

6.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal da proponente; 
b) Número do processo e da Licitação; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 
d) Preço para fornecimento dos serviços, objeto do referido edital, que deverá ser 

expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado 
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária.  

e) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias 
consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo 
indicação expressa, o prazo será considerado como sendo de 60 (sessenta) 
dias. 

 
6.2. Nos preços ofertados pela licitante deverão estar inclusos todos os custos 

diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital. À Câmara Municipal de 
Marília não caberá qualquer custo adicional. 

 
6.3. Em nenhuma hipótese a Câmara Municipal de Marília aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa pré-
existente ou superveniente não incluída no preço total ofertado que será 
expressamente discriminado no instrumento contratual derivado ou no 
documento que o substituir 

 
7 JULGAMENTO 
 

7.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de Menor Preço global. 
 

7.2. Se for o caso, a Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a 
composição de quaisquer preços de serviços e/ou preços de 
materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 
necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos 
interesses da Câmara Municipal de Marília. 

 
7.3. Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que 

apresentarem preço unitário zero ou irrisório. 
 

b) Com valor total superior ao orçado pela Câmara Municipal de Marília ou com 
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato. 

 
7.4. A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, 

a realização de diligências que se destinam a esclarecer ou a 
complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada neste caso a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta. 
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7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) 
dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras 
propostas, livre do vício que lhe deu causa, nos termos do artigo 48 da Lei 
de Licitações. 

 
7.6. Ocorrendo empate na classificação das "Propostas Comerciais", o 

desempate será feito por meio de sorteio, 
 
8 RECURSO  
 

8.1. No final da sessão, abrir-se-à o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 
oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

 
8.2. Interposto o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 

8.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento. 

 
8.4. A não manifestação da intenção de recorrer na sessão de procedimento 

implica na desistência formal na interposição de recurso e o processo 
subirá para a autoridade competente para as providências que julgar 
necessárias. 

 
9 DO PAGAMENTO, REAJUSTE E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

   
9.1. O pagamento relativo ao fornecimento dos serviços, objeto desta licitação 

será feito através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 
10 (dez) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 
acompanhada do comprovante de fornecimento dos serviços à Câmara 
Municipal de Marília, através da apresentação do livro de relatório dos 
plantões. 

  
9.2. O contrato a ser lavrado não terá reajuste, pois sua vigência será de 12 

meses, podendo ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei de Licitações. 
 

10 DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
celebração de termos de contrato, cuja minuta integra este Edital como 
Anexo I. 
 

10.2. Ao vencedor do certame será enviado o contrato objeto desta licitação que 
deverá, em até 05 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento, 
providenciar as assinaturas necessárias e devolvê-lo à Câmara Municipal 
de Marília. 
 

10.3. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são 
descritas na Minuta do Contrato, constante do Anexo I deste Edital. 
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11 DAS SANÇÕES 
 

11.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento convocatório ou 
no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com a Câmara 
Municipal de Marília, nos termos da legislação vigente - Seção II do 
Capítulo IV da Lei de Licitações - além das perdas e danos que vierem a 
ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior, 
devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

 
12 DAS DOTAÇÕES 
 

12.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 
provenientes da seguinte dotação: 3.1.90.16.99-0102-010201-01-031-0102-
2102 – Verba 19 – Sub-elemento 99 – Outras Despesas Variáveis – 
Pessoal Civil. 

 
13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

13.1. Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital na 
Rua Bandeirantes, 25, Centro, Marília/SP, nos dias úteis, horário comercial. 

 
13.2. Os serviços fornecidos deverão atender as especificações deste edital e 

seus anexos. 
 

13.3. À Câmara Municipal de Marília é reservado o direito de revogar, adiar ou 
prorrogar a presente licitação, por razões de interesse público, antes de 
iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à 
reclamação ou indenização por parte dos licitantes. 

 
13.4. É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, 
se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, sendo vetada a inclusão posterior de documento ou informações 
que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública. 

 
13.5. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem 

nenhum efeito as inserções não exigidas pelo presente edital e seus 
anexos. 

 
13.6. Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não 

abertos, contendo a documentação das demais LICITANTES ficarão em 
posse da Comissão, à disposição dos licitantes pelo período de 30 (trinta) 
dias, após este período serão destruídos. 

 
13.7. O funcionário da contratada não terá nenhum vínculo empregatício com a 

contratante. 
 

Marília, 1º de março de 2016 
 
 
 

Herval Rosa Seabra 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 



 

 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

  

 6 
 

ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2016 
PROCESSO Nº 8/2016 – EDITAL Nº 8/2016 – CARTA CONVITE Nº 1/2016 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
SERVIÇO DE PORTARIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, NO PERÍODO NOTURNO, 
DAS 19H ÀS 7H, PARA CONTROLE DE ACESSO E SAÍDA, NA SALA EXISTENTE 
JUNTO À TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA DE MARÍLIA E 
ADJACÊNCIAS, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 130, 
CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL À CÂMARA DE MARÍLIA ATRAVÉS DO 
DECRETO MUNICIPAL 11.102, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
Das partes: 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 

44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Herval Rosa 
Seabra, brasileiro, advogado, RG 5.095.896 e CPF 336.405.218-20, neste 
instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. ..., CNPJ nº ..., localizada na Rua ..., na Cidade ..., estado de ..., aqui 
representada por ..., RG ... e CPF ..., neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato para serviço de portaria de segunda a 
domingo, no período noturno, das 19h às 7h, para atendimento na sala existente junto 
à torre de transmissão da TV Câmara de Marília localizada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, nº 130, cedida pela Prefeitura Municipal à Câmara de Marília através do 
Decreto Municipal 11102 de 17 de setembro de 2013, consoante as disposições 
expressas no Processo nº 8/2016 – Edital nº 8/2016 – Carta Convite nº 1/2016, tudo 
em conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, 
com suas modificações posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Fornecimento de serviço de portaria de segunda a domingo, no 
período noturno, das 19h às 7h, para atendimento na sala existente junto 
à torre de transmissão da TV Câmara de Marília localizada na Rua Nossa 
Senhora Aparecida, nº 130, cedida pela Prefeitura Municipal à Câmara de 
Marília através do Decreto Municipal 11.102, de 17 de setembro de 2013. 

  
1.2. O funcionário da contratada não terá nenhum vínculo empregatício com a 

contratante. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

2.1. Designar empregado devidamente uniformizado e identificado. 
 

2.2. Providenciar registro de horário de entrada e saída do funcionário 
plantonista. 
 

2.3. Executar a atividade de acordo com o plano ofertado pelo contratante, que 
sempre será dentro dos limites do objeto. 
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2.4. Ressarcir o contratante dos danos causados pelos empregados, dentro do 
conceito de culpa objetiva, alcançando inclusive terceiros. 

2.5. Adimplir tempestivamente os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do presente contrato. 
 

2.6. Orientar o empregado a tratar com urbanidade os prepostos do contratante 
e fazer anotações em livro de plantão. 
 

2.7. Fiscalizar a atividade do empregado de forma contínua e sistemática. 
 

2.8. Manter a pessoalidade na execução, bem como garantir todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 
2.9. Apresentar mensalmente, ou a qualquer tempo, ao Gestor do Contrato, o 

livro de plantões, o qual emitirá visto e datará. 
 

2.10. Relatar de imediato ao Diretor Geral Legislativo da Câmara Municipal de 
Marília qualquer irregularidade que possa ocorrer durante a execução dos 
serviços. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1. O Valor Global do Contrato será de R$.... mensais, perfazendo o valor Global 

de R$..... 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO  
 
4.1. O presente contrato vigorará até 12 meses a partir da data da assinatura, 

podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do 
artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93. 
 

4.2. 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 (artigo 55, XIII da 
Lei 8666/93).  

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
5.1. Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá 

período superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

   
6.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação 

da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara 
Municipal, a qual também emitirá o respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada a nota fiscal 
juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou boleto 
bancário. 

 
6.2. Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Carta Convite nº 1/2016 e 

contrato nº XX/2016). 
 
6.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de 
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prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida.  

 
6.4. O pagamento será feito em cheque pela Câmara Municipal através da 

Gerência de Tesouraria da Câmara Municipal de Marília 
 

a) O contrato a ser lavrado não terá reajuste, pois sua vigência será de 12 meses, 
podendo ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei de Licitações. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES: 
 
7.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 

provenientes da seguinte dotação: 3.1.90.16.99-0102-010201-01-031-0102-
2102 – Verba 19 – Sub-elemento 99 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO. 
 
8.1. Este contrato está vinculado ao processo licitatório nº 8/2016, Edital nº 8/2016 

e Convite nº 1/2016. 
 
CLÁUSULA NONA - DO TERMO FINAL DO CONTRATO 
 
9.1. Dar-se-á o termo final deste contrato nas formas e condições a seguir 

discriminadas: 
 

a) Pelo escoamento de seu prazo; 
b) Por denúncia das partes a qualquer tempo, por escrito com antecedência 

mínima de 40 (quarenta) dias, inexistindo multa ou direito de retenção; 
 

c) Por rescisão, em caso de: 
 

c.1.) Infringência ou descumprimento total ou parcial de quaisquer das cláusulas, 
condições ou obrigações assumidas neste termo ou dele decorrentes; 
c.2.) Desídia no cumprimento das obrigações aqui pactuadas; 
c.3.) Força maior ou fato superveniente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 
10.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará 

ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de 
outras penalidades previstas neste instrumento convocatório ou no contrato, 
inclusive a de suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de 
Marília, nos termos da legislação vigente, além das perdas e danos que vierem 
a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior, 
devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços, nos 
termos da legislação vigente - Seção II do Capítulo IV da Lei de Licitações - 
além das perdas e danos que vierem a ser apuradas.   
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o foro da comarca de Marília/SP como o único competente para 

dirimir possíveis desinteligências que possam ocorrer durante a execução 
deste instrumento. 
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11.2. As assinaturas dos contraentes apostas neste instrumento são marca indelével 
de que as cláusulas e condições resultaram de pleno consenso e que agora 
será executado para que surta os efeitos determinados, sendo produzido em 
três vias e na presença das testemunhas que a tudo assistiram e o 
subscrevem. 

 
 
Marília,  
 
 
Seguem as assinaturas de praxe. 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
NO QUADRO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 7º, INC. XXXIII 

 
Local e Data  

 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Presidene da Comissão de Licitação 
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 8/2016 

Edital de licitação nº 8/2016 
Carta Convite nº 1/2016 

 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854-99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Local e Data  
 
  
  
 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Presidene da Comissão de Licitação 
Marília – SP 
 
 

Referência: 
Processo nº 8/2016 

Edital de licitação nº 8/2016 
Carta Convite nº 1/2016 

 
 
 
 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP 
 
 

Contratante: Câmara Municipal de Marília 
Contratada:    
Contrato de Gestão nº (de origem):   
Pregão Presencial nº:   
Objeto:   
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-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 formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
 
Marília,   

 
 
CONTRATANTE: 

 
 
 

Herval Rosa Seabra 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  

 

 
 
 
CONTRATADA: 

 
 
 
 

 
 

E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  

 

ADVOGADO: 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


