MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814.1046 – 3814.1052 – 3814.1060

PROCESSO N. 14.183/2019
INEXIGIBILIDADE N. 004/2019
1 – PREÂMBULO
1.1 O Município de Mogi Mirim, sito à Rua Dr. José Alves, 129, Centro – Mogi Mirim/SP através da
Secretaria de Mobilidade Urbana, torna público o presente edital para realizar credenciamento de
empresas interessadas visando a contratação de empresa para publicação de informes
publicitários de interesse do Executivo, sendo anúncios de caráter informativo como reportagens,
saudações, informes publicitários de qualquer natureza de utilidade pública para o município de
Mogi Mirim/SP, em conformidade com o disposto neste Edital.
Os Credenciamentos deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos que dele fazem parte.
O envelope contendo o “TERMO DE ADESÃO” e a “HABILITAÇÃO” deverá ser entregue
diretamente na Secretaria de Suprimentos e Qualidade do Município de Mogi Mirim, Rua Dr. José
Alves n. 129 – Centro, fone (19) 3814.1046/1052/1060 a partir do dia 06 de novembro de
2019 até o dia 22 de novembro de 2019, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 16h00.
Os interessados deverão apresentar o envelope fechado de forma a não permitir sua violação,
conforme segue:
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Inexigibilidade N°
Razão Social:
CNPJ:
Representante:
Tel. /e-mail:

Da sessão de abertura dos envelopes, será lavrado termo, na qual constará o resultado da
análise da documentação apresentada, ao final da qual deverá emitir seu julgamento,
submetendo-o a homologação da Secretaria de Mobilidade Urbana.
2 – OBJETO
2.1 A presente licitação tem por objetivo o credenciamento para contratação de empresa visando
publicação de informes publicitários de interesse do Executivo, sendo anúncios de caráter
informativo como reportagens, saudações, informes publicitários de qualquer natureza de
utilidade pública para o município de Mogi Mirim/SP, conforme especificações do Anexo I –
Termo de Referência.
2.2 Este credenciamento está subordinado ao artigo 25, caput, da Lei n. 8.666/93 suas
alterações.
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 A empresa interessada em aderir ao CREDENCIAMENTO de que trata o presente edital,
deverá apresentar os seguintes documentos:
A) DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e da última alteração contratual, se
houver, devidamente depositados ou arquivados na Junta Comercial do Estado onde estiver
estabelecida a pessoa jurídica, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exercício.
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
B) DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
2. Cartão CNPJ.
3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, com validade da data da
abertura dos envelopes de documentação.
4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRFFGTS), com validade na data da abertura dos envelopes de documentação.
5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
C) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão negativa de falência expedida pelo cartório judicial distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

1.

Caso a empresa se encontre em processo de recuperação judicial, deverá apresentar durante a
fase de Habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno
vigor.
4 – DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO
4.1 A abertura e julgamento dos documentos de adesão ao presente CREDENCIAMENTO ficarão
a cargo da Comissão Permanente de Licitação, à qual competirá:
a) Receber e proceder à abertura do envelope contendo a documentação necessária ao
CREDENCIAMENTO;
b) Examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigências deste Edital,
podendo recusar a participação das interessadas que deixarem de atender às normas e condições
aqui fixadas;
c) Lavrar termo, com o resultado da análise da documentação apresentada;
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d) Encaminhar as propostas apresentadas para Secretaria de Mobilidade Urbana, para análise
técnica, que emitirá parecer de aceitação ou não da proposta;
e) Após sua análise e o parecer técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana, a Comissão deverá,
ao final da qual deverá emitir seu julgamento;
d) Analisar recursos, porventura, interpostos pelas interessadas e rever sua decisão ou, caso não
o faça, fazê-lo submeter à análise do Secretário de Mobilidade Urbana;
4.2 Havendo interesse de mais de uma empresa pelo mesmo local será utilizado como critério de
desempate o sorteio entre os interessados pelo local, em data previamente definida e divulgada
entre as interessadas.
5 – DA PROPOSTA
5.1 A proposta deverá ser juntada em envelope fechado contendo o abrigo de interesse da
participante, conforme previsto no Termo de Referência, anexo deste Edital.
5.2 O objeto do presente credenciamento, será prestado pela empresa interessada mediante
assinatura de termo de parceria de conformidade com minuta anexa ao presente edital.
6 – DO PREÇO
7.1 O Município de Mogi Mirim pagará à credenciada, no máximo, os seguintes valores para cada
serviço prestado:
a) até R$ 6,00 (seis reais) pelo cm/col para publicidade em página indeterminada, colorido;
b) até R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) para publicidade em primeira página, colorido;
7 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO
7.1 As impugnações aos termos do presente edital de credenciamento serão recebidas e
processadas pela Comissão de Licitação e julgadas pela autoridade competente.
7.2 Os pedidos de informações ou esclarecimentos deverão ser enviado pelo e-mail
larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br e serão somente aquelas de ordem estritamente informal, e
estarão disponíveis no site da Prefeitura, bem como suas respostas.
8 – DO PRAZO DO TERMO DE ADESÃO
81 O termo de adesão assinado em decorrência do presente credenciamento terá validade até 12
doze meses, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93.
9 - DO REAJUSTE
9.1 Os preços estipulados no item 6 serão reajustados anualmente, ficando designado o índice
IPCA/IBGE acumulado do ano, nos termos do Parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei Federal nº.
8.666/93 e alterações.
10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 O Município pagará o preço estabelecido na proposta, o qual inclui todos os custos
necessários à perfeita execução do objeto do presente licitatório e fica condicionado à
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser entregue juntamente com a Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF do FGTS, em
plena validade, devidamente atestado por funcionário credenciado do CONTRATANTE.
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§1° No corpo da nota fiscal número da licitação, o número do contrato ou o número da nota de
empenho, o número da conta, banco e agência para que seja efetuada a ordem de pagamento
ou ainda ficha de compensação (boleto do banco), anexo.
§2° Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
§3° As notas fiscais/faturas que forem apresentadas em desconformidade ao descrito acima e
com erro, serão devolvidas à contratada para retificação e nova apresentação.
10.2 O pagamento será efetuado no décimo quinto dia do mês subsequente à data do aceite da
Nota Fiscal, do recebimento definitivo dos serviços, após a entrega da documentação descrita no
item 10.1, e fica condicionado à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União e CRF do FGTS estarem em plena validade.
10.3 A CONTRATADA não poderá negociar títulos provenientes deste termo.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O Município reserva-se o direito de solicitar novos documentos ou esclarecimentos que
entender necessários para proceder ao julgamento deste credenciamento, bem como revogar o
mesmo, no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo
por ilegalidade.
11.2 Nos casos de omissão do presente Edital prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações.
11.3 A apresentação do envelope com a documentação atesta que a organização tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto do credenciamento.
11.4 As declarações e procurações deverão ter reconhecimento de firma ou o agente
administrativo deverá confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade
do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua
autenticidade no próprio documento. No caso de não serem enviadas as Declarações constantes
do Edital nos moldes citados, a licitante, deverá declarar a veracidade da assinatura, que, em
caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.
12 – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
12.1 Anexo I – Termo de Referência
12.2 Anexo II – Proposta
12.3 Anexo III – Modelo de Declaração de atendimento às exigências de habilitação;
12.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de proteção ao menor.
12.5 Anexo V – Minuta do Termo de Adesão
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12.6 Anexo VI – Cadastro do Responsável
12.7 Anexo VII – Declaração de documentos a disposição do Tribunal
12.8 Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação

Mogi Mirim, 01 de outubro de 2019.

JOSÉ ROBERTO A. AMORIM JÚNIOR
Secretário de Relações Institucionais
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
Objeto: Credenciamento para contratação de empresa para publicação de informes publicitários
de interesse do Executivo, sendo anúncios de caráter informativo como reportagens, saudações,
informes publicitários de qualquer natureza de utilidade pública para o município de Mogi
Mirim/SP.
Justifica-se a presente contratação cujo objetivo é dar ampla publicidade à população das ações
do Poder Executivo, através de anúncios de caráter informativo, em consonância com o princípio
da publicidade instituído pela Constituição Federal.
A possibilidade de publicação desses informes em todos os jornais que circulam pelo município
seria a solução ideal, uma vez que teríamos uma maior divulgação dos anúncios de interesse
público.

Item a) Aquisição de até 7.000 (sete mil) cm/col por ano, em página indeterminada, colorido
Item b) Aquisição de até 1.000 (hum mil) cm/col por ano, em primeira página (capa), colorido
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1) Os tamanhos e estéticas de anúncios de caráter informativo serão definidos em cada
inserção pela Secretaria de Relações Institucionais;
2) O layout dos anúncios de caráter informativo ficará a cargo da Secretaria de Relações
Institucionais;
3) A licitante deverá apresentar declaração que se vencedora, circulará os exemplares no
município de Mogi Mirim, no mínimo uma vez por semana.
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ANEXO II – PROPOSTA
(nome da pessoa jurídica), na pessoa de seu representante legal abaixo qualificado, declara
nesta data, conhecer e aceitar as exigências contidas no edital de Inexigibilidade n° ____/2019 e
seus anexos, manifestando aqui o desejo de firmar com o Município de Mogi Mirim adesão ao
credenciamento para publicação de informes publicitários de interesse do Executivo, sendo
anúncios de caráter informativo como reportagens, saudações, informes publicitários de qualquer
natureza de utilidade pública para o município de Mogi Mirim/SP, ao preço de:
a) ____________ (______________) pelo cm/col para publicidade em página indeterminada,
colorido;
b) ____________ (_______________) para publicidade em primeira página, colorido;

Anexo a presente proposta envio a documentação de habilitação solicitada no edital de
credenciamento.
____________________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/CPF)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
A ________________________________________ (nome da
empresa), com sede à (rua/av./praça)
__________________________________, nº
__________, bairro _________________,
na cidade de _____________________, est.
________,
inscrita
no
CNPJ
sob o n. _______________________ e IE n.
_________________________, através de seu ____________________ (sócio, procurador, etc),
o(a)
Sr.(a).
(nome
completo)
______________________________________________________________, portador(a) do CPF
n. _________________ e RG n. _________________, residente e domiciliado(a) à
(rua/av./praça)
_______________________________________,
n.
________,
bairro
___________________________, na cidade de _______________________________, est.
_______, DECLARA para fins de participação no processo de Inexigibilidade n. 004/2018, e sob
as penas da Lei que atende plenamente à todos os requisitos de habilitação contidos no edital.
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.
E, por ser a expressão fiel da verdade, firma-se a presente.

_____________, ______de ________________ de 2018.

____________________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/CPF)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

A ________________________________________ (nome da
empresa), com sede à (rua/av./praça)
__________________________________, nº
__________, bairro _________________,
na cidade de _____________________, est.
________,
inscrita
no
CNPJ
sob o n. _______________________ e IE n.
_________________________, através de seu ____________________ (sócio, procurador, etc),
o(a)
Sr.(a).
(nome
completo)
______________________________________________________________, portador(a) do CPF
n. _________________ e RG n. _________________, residente e domiciliado(a) à
(rua/av./praça)
_______________________________________,
n.
________,
bairro
___________________________, na cidade de _______________________________, est.
_______, DECLARA para fins de participação no processo de Inexigibilidade n. 004/2018, declara
sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Declara ainda que não
mantém em seu quadro de pessoal menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.
E, por ser a expressão fiel da verdade, firma-se a presente.
_______________, ______de ________________ de 2018.

____________________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/CPF)
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ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE PARCERIA
CONTRATO N. _____/________ - TERMO DE ADESÃO
CREDENCIAMENTO
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES
PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO,
SENDO ANÚNCIOS DE CARÁTER INFORMATIVO
COMO REPORTAGENS, SAUDAÇÕES, INFORMES
PUBLICITÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA DE
UTILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE MOGI
MIRIM/SP.
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM,
pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Dr. José Alves, 129, Centro,
inscrita no CNPJ/MF sob N. 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo
___________________________________,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE e _________________________,
inscrita no CNPJ sob o
nº.
__________________, estabelecida à ____________________ neste ato representado por
___________________, portador da Cédula de Identidade nº ________ e inscrito no CPF sob o
nº _________, doravante denominado simplesmente contratada, ajustam e contratam o
presente termo de parceria tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e pelo estabelecido
no Edital, parte integrante deste contrato independente de transcrição, e atendidas às cláusulas e
condições que enunciam a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 Prestação de serviços de publicação de informes publicitários de interesse do Executivo,
sendo anúncios de caráter informativo como reportagens, saudações, informes publicitários de
qualquer natureza de utilidade pública para o município de Mogi Mirim/SP.
2. DO PREÇO
2.1 O Município de Mogi Mirim pagará à credenciada os seguintes valores, para cada serviço
prestado:
a) ____________ (______________) pelo cm/col para publicidade em página indeterminada,
colorido;
b) ____________ (_______________) para publicidade em primeira página, colorido;
3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 Os tamanhos e estéticas de anúncios de caráter informativo serão definidos em cada inserção
pela Secretaria de Relações Institucionais.
3.2 O layout dos anúncios de caráter informativo ficará a cargo da Secretaria de Relações
Institucionais.
4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1 O contrato assinado em decorrência do presente credenciamento terá validade até 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93.
5. DO REAJUSTE
5.1 Os preços estipulados no item 6 do Edital de Credenciamento serão reajustados anualmente,
ficando designado o índice IPCA/IBGE acumulado do ano, nos termos do Parágrafo 8º do Artigo
65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
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6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL
6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importância global de R$
__________________ (_______________).
7. DA RESCISÃO
7.1 O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente instrumento, independentemente de
qualquer interpelação judicial e ou extrajudicial, dispensando ainda, o pagamento de qualquer
indenização e ou ressarcimento de qualquer natureza, nos seguintes casos:
1º Decretação de falência da CONTRATADA ou manifesta impossibilidade de cumprir com as
obrigações contratuais.
2º Transferência total ou parcial do contrato a terceiros.
3º Infração de quaisquer das cláusulas pactuadas neste termo contratual.
8. DAS PENALIDADES
8.1 De conformidade com o art. 86 da lei n. 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa,
ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que,
sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 01 (um) dia útil, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.
8.2 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste objeto, a
contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
8.2.1 Advertência;
8.2.2 Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contratado;
8.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Mogi Mirim, pelo prazo de 01 (um) ano;
8.3 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 O Município pagará o preço estabelecido na proposta, o qual inclui todos os custos
necessários à perfeita execução do objeto do presente licitatório e fica condicionado à
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser entregue juntamente com a Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF do FGTS, em
plena validade, devidamente atestado por funcionário credenciado do CONTRATANTE.
9.2 O pagamento será efetuado no décimo quinto dia do mês subsequente a data do aceite da
Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços, após a entrega da documentação descrita no
item 9.1, e fica condicionado à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União e CRF do FGTS estarem em plena validade.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto do presente processo de
credenciamento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
716

012001.0412205692.197 3.3.90.39.00
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E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o em
03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Mogi Mirim, ____ de ____________________ de 2019.
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814.1046 – 3814.1052 – 3814.1060

ANEXO VI – CADASTRO DO RESPONSÁVEL
ÓRGÃO OU ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
____/____/_____
Endereço residencial:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone Residencial:
Telefone Comercial:
Telefone Celular:
Período de gestão:
* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814.1046 – 3814.1052 – 3814.1060

ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)
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 eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814.1046 – 3814.1052 – 3814.1060

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814.1046 – 3814.1052 – 3814.1060

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA: CNPJ
Nº: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia: Declaro(amos), na qualidade de responsável(is)
pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em
suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

