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CONVITE DE PREÇOS nº. 14/2017
Anexo III
“Termo de Ciência e Notificação”
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tanabi.
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO: Contratação de empresa para a execução, em regime de prestação de
serviços, para coleta semanal, transportes, tratamento e disposição final dos RSS
(Resíduos dos Serviços de Saúde), dos grupos “A”, “B” e “E”, definidos na Resolução
CONAMA nº 358/2005, Resolução ANVISA nº 306/2004, resolução Conjunta
SS/SMA/SJDC-1, no município, estimados em até 750 (setecentos e cinquenta)
kg/mês, durante o período de 12 (doze) meses.

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, iniciando-se, a
partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Tanabi, ......... de ................... de .................

Prefeitura do Município de Tanabi
Norair Cassiano da Silveira
Prefeito do Município
Contratante
Contratada

Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br

e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tanabi.
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO: Contratação de empresa para a execução, em regime de prestação de
serviços, para coleta semanal, transportes, tratamento e disposição final dos RSS
(Resíduos dos Serviços de Saúde), dos grupos “A”, “B” e “E”, definidos na Resolução
CONAMA nº 358/2005, Resolução ANVISA nº 306/2004, resolução Conjunta
SS/SMA/SJDC-1, no município, estimados em até 750 (setecentos e cinquenta)
kg/mês, durante o período de 12 (doze) meses.
Nome
Cargo
RG nº
Endereço
Telefone
e-mail

Norair Cassiano da Silveira
Prefeito do Município
5.445.731-2
Rua Capitão Daniel da Cunha Moraes nº 1.551
(17) 99722-0995
secretaria@tanabi.sp.gov.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá
ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
RG n°
Endereço
Telefone
E-mail

Deolindo Bimbato
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
3.178.704-6
Barão do Rio Branco nº 11
(17)98118-8536
procurador@tanabi.sp.gov.br

Tanabi, ............ de .................................... de 2017.

DEOLINDO BIMBATO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

