PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
CNPJ 45.148.699/0001-70

ANEXO X
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO – CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: Município de Onda Verde
CONTRATADA: ___(Razão Social)___
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO: Contratação de empresa especializada em educação, para fornecimento de
material didático, específico para os alunos das escolas municipais de Educação
Infantil, que frequentam o maternal I (02 a 03 anos); maternal II (03 a 04 anos); 1ª
Etapa (04 a 05 anos),, 2ª Etapa (05 a 06 anos) e o ensino fundamental (1º ao 5º ano),
implantação dos produtos para o corpo docente e capacitações bimestrais,
bimestrais conforme
descrito no Anexo I – Termo de referência do presente edital.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente,
respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para
fins de instrução e julgamento, damo-nos
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,
iniciando
a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.

Onda Verde/SP,, ___ de ________ de 2017.
___________________________
Município de Onda Verde
FABRÍCIO PIRES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Email:________________
___________________________
Razão da Contratada
CNPJ
Representante legal
RG e CPF
(Carimbo CNPJ da Empresa)
Email:________________
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