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CONTRATOn.o
PROTOCOLOn.

MODALIDADE

VIGENCIA

VALORTOTAL

030/2017

009/2017

Inexigibilidade de Licitagao, art. 25, inciso I da Lei Federal n ' 8.666/93

12 (doze) memes

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A., com sede na Rua Dr. Salles

Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP., CNPJ no 44.602.720/0001-00, representada neste ato por seu

Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino, Sr. Carlos Jose Barreiro:

portador do RG n ' 4.571 .189-6 e do CPF Ro 000.621 .248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outro lada, a empresa EDITORA N.D.J. LTDA., com sede a Rua Pedro Am6rico no 68, 5', 6', 7' e 10' andar,

Bairro Centro, Sio Paulo/SP, CEP.: 01045-912, devidamente inscrita no CNPJ sob R.o 54.102.785/0001-32:

neste ato representada pda Sra. Edna Lopes Quadros, portadora do RG n ' 7.300.385 SSP/SP e do CPF n '

1 04.1 62.308-90, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e convencionam as obrigag6es

e compromissos reciprocos que assumem, em consonincia com a Lei Federal n.' 8.666/93 e suas alterag6es,

de acordo com as cliusulas e condig6es que seguem:

CLAUSULAPRIMEIRA.0BJET0

1.1 Constituem objeto do presents a contratagao de Assinatura por 12 (doze) memes de revista juridica

sobre licitaQ6es e contratos, com prestagao de servigos de orientagao por telefone, e-mail, carta ou

internet, conforme especificag6es descritas nos itens do ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIG£NCIA DO CONTRATO

2.1

2.2.

A vig6ncia do presente Contrato 6 de 12 (doze) memes, contados a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, respeitadas as determinaQ6es do Art. 57 da Lei Federal Ro 8.666/93 com suas

alteraQ6es.

As condig6es de execuQao do ajuste. inclusive as obriga96es das oartes. sio as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia que deste faz parte integrante.

EMPjiESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1 As panes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito. o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para a contratagao de 01 (uma) assinatura com 12 (doze) boletins impresses, acesso ao acervo

digital, 30 jtrinta) orientag6es por escrito (e-mail e/ ou carla) durante o puzo contratual, 01 (um)

livro impresso sabre Licitag6es e Contratos Administrativos Comentado e 16 (dezesseis) horan

de Cursos de Capacitagao e Aperfeigoamento durante a vig6ncia da assinatura, conforme

proposta da CONTRATADA que 6 parte integrante deste.

3.2 Nos preQos propostos acima indicados estio inclusos todos os custos e despesas, assim como

tributos, encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza, que recaiam sobre o

objeto, correndo por conta e risco da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - CONDIQ6ES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1

4.2

4.3

C) pagamento sera efetuado no puzo de 33 jtrinta) dias, a contar do aceite da Nota Fisca

A empresa deveri emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais

Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP. - CEP.: 1 3.035-270

CNPJ: 44.602.720/0001-00 - Inscrigao Estadual: 244.1 09.463.1 1 0

b) Indicagao dos servigos/fornecimento. quantidades. valores unitArios e totais

c) Protocolo n ' 009/20171

d) Contrato n ' 030/2017

A Nota Fiscal nio poderg ser negociada ou dada em garantia a terceiros.

Nio seri aceito boleto bancgrio.

4.4 A EMDEC teri o puzo de 05 jcinco) dias Oteis para aprovar ou rejeitar a Nora Fiscal/Fatura

apresentada.

4.4.1 Ajs) fatura(sl nio aprovadas pda EMDEC sera(ao) devolvida(sl a CONTRATADA para as

necessArias correQ6es, com as informag6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o puzo

de 02 (doisl dias Oteis a partir da data de devolugao para a sua reapresentagao.

4.4.2. A devoluQao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma servird de pretexto

para que a CONTRATADA suspends a prestagao de servigos/fornecimento.

k i
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I IEMDEC

4.4.3 Ajs) faturajs) aprovada(s) sera(ao) papa(s) no puzo de 30 jtrintal dias, a contar do aceite da

Nota Fiscal/Fatura pda EMDEC.

4.5

4.6

4.7

Casa se aplique, seri retido do pagamento a CONTRATADA, a aliquota do ISSQN da Prefeitura

Municipal de Campinas correspondente a atividade da empresa, em atendimento a Lei Municipal n '
12.392/05 e alteraQ6es.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagao qualquer

obrigagao financeira que Ihe tiver sido imposta em decorr6ncia de penalidade ou inadimplemento

contratual.

homo liberalidade, a EhIDEC poderg efetuar cr6dito em conta corrente bancAria da empresa

CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse cr6dito.

CLAUSULA QUINTA - 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

5.1

5.2

5.4

Cumprir as exig6ncias elencadas nos itens dente Contrato e as constantes do ANEXO 1 - TERMO

DE REFERENCIA, em especial, os itens 02 e 03.

Indicar preposto para acompanhamento do contrato

Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instruments

CLAUSULA SEXTA - 0BRIGAQOES DA EMDEC

6.1.

6.2

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessdrios a perfeita execugao dos

servigos/fornecimento.

Indicar preposto para acompanhamento do contrato.

CLAUSULA SiTIMA - TRANSFER£NCIA DAS 0BRIGA96ES

7.1 Fica terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigaQ6es decorrentes deste

instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato.

CLAUSULA OITAVA - REORGANIZAgA0 EMPRESARIAL

8.1 A fusao, cisco ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que promovera

anilise documental da reorganizagao empresarial.

0'
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOtVll\tENT0 DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Sa]]es O]iveira, n '. ] .028 -- Vila Industrial -- rEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
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8.2. Inexistindo prejuizo ao interesse pOblico sera lavrado se necessirio Termo Aditivo para as adequag6es

decorrentes dessa operaQao.

CLAUSULANONA-PENALIDADES

9.1 Pda inobservincia das obrigaQ6es previstas na legislaQao em vigor e, em especial, das previstas neste

Contrato e seus anexos, a EMDEC podera, de acordo com a natureza da infragao e ao objeto, aplicar a

CONTRATADA as seguintes sang6es:

1 - Advert6ncia

11 - Multa

lll-Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a

AdministraQao, nos termos do inciso 111 do artigo 87 da Lein ' 8666/931

IV-Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao POblica, nos termos do

nciso IV do artigo 87 da Lein ' 8666/93.

9.2

9.3

A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem

A penalidade de multa seri aplicada nos seguintes casos

9.3.1 FHulta de 0,2% (dots d6cimos por cents), aplicada ao valor total atualizado do cont'ato

multiplicado pele n0'nero de dias de atraso na prestagao dos servigos/fornecimento. at6 o d6cimo dia

corrado, ap6s o que, aplicar-se-a a multa prevista no subitem 9.3.2.

9.3.2 Multa de 5% jan:o por centos sobre o valor total atualizado do contrato, sera aplicada na

hip6tese de inexecugao partial do objeto do contrato de natureza media;

9.3.3 Multa de 10% jdez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato. sera aplicada na

hip6tese de inexecuQao parcial de natureza grave ou total do objeto do contrato, pelo seu nio

recebimento, ou por qualquer outro inadimplemento contratual sem justificativa, ou com justificativa nio

aceita pda EMDEC.

9.4 A CONTRATADA teri o puzo de 05 jcincol dias Oteis para recorrer da penalidade apllcada. de acordo

com o disposto na Lei Federal n ' 8.666/93 e alterag6es.

9.4.1 Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deverd recolher, na Tesouraria da EMDEC, o valor

da multi aplicada, no puzo de at6 05 jcincol dias, depois de comunicada do resLltado.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fond:(19)3772-4000
Site: \mw.emdec.com.for
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I EMDEC

9.4.2 Caso nio sejam recolhidos no puzo, os valores devidos pda CONTRATADA relativos is

multas servo descontados dos pagamentos ou da garantia contratual, e/ou servo tomadas as

provid6ncias judiciais cabiveis.

9.5

9.6

9.7

O nio cumprimento das obrigaQ6es contratuals sujeitarA tamb6m a CONTRATADA is demais sanQ6es

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, com suas altera96es

As penalidades sio independentes e, a aplicagao de uma, nio excluia das outras.

As penalidades servo aplicadas mediante regular procedimento administrativo, com excegao da

advert6ncia que podera ser aplicada nos autos do PALC - Processo Administrativo de Licitag6es e
Contratos.

CLAUSULA0£CiMA.KESCiSAO

10.1 O presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal n '

8.666/93 e alterag6es.

l0.2 A EMDEC podera rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de interpelagao judicial ou

extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamaQao ou indenizagao, sem

prejuizo das penalidades aplic6veis. sempre que ocorrer

l0.2.1 Inadimp16ncia de Cliusula contratual por parte da CONTRATADA

l0.2.2 Inobservincia de especificag6es e recomendag6es fornecidas pda EMDEC

1 0.2.3 Interrupgao dos servigos/fornecimento por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem

justificativa apresentada e aceita pda EMDECI

l0.2.4 Liquidagao judicial ou extrajudicial, fa16ncia e insolv6ncia civil da CONTRATADA

l0.2.5 Transfer6ncia, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato

l0.3 Fica assegurado a EMDEC o direito de cancelar o pagamento das prestag6es vincendas, no caso de

rescisio administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigaQao de indenizar a CONTRATADAy

floes

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
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CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA - PREVlsAo DE RECURS0 0R9AMENTAR10

11.1 Para a presente contratagao ha previsao de recursos orgamentarios que custeario as despesas

decorrentes deste ajuste.

CLAUSULA DiCIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO E LEGISLAQAo APLICAVEL

12.1 Aos termos deste Contrato vinculam-se o ANEXO 1 - TERMS DE REFERENCIA e ANEXO ll -

PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

12.2 Aplica-se a este Contrato e principalmente aos casos omlssos o disposto na Lei Federal Ro 8.666/93 e

suas alteraQ6es.

CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1 Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, o ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA E

ANEXO ll - PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

CLAUSULA D£CIMA QUARTA - UANUTENgAO DAS CONDIQ6ES DE HABILITAQA0

14.1 A CONTRATADA dever6 manter durante a execugao do contrato, todas as condig6es de habilitagao e

qualificaQao exigidas na contrataQao.

14.2 Sempre que a EF/IDEC exigir dOCJmentaQao comprobat6ria dessas condig6es, a CONTRATADA
deveri atender.

CLAUSULAD£CIMAQUINTA-DOFORO

15.1 As panes elegem, desde ja, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo

para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrat%

.fMOq3

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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E, por assim estarem justas e contratadas as panes por seus representantes legais, assinam o

presente Contrato, feith ern 3 (tr6s) vids de igual tear e forma, para um s6 e juridico efeito.

Campinas. 20 de de 2017

4.
EMDECS/A
e Financeiro interino da EPdDEC S/A

# .. . ,::-\ . .;l..z-u

Edna Lopes Quadros
EDITORA N.D.J.LTDA

@.,
TESTEMUNHAS

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: xwux,.efndec.com.for
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ANEXOl-TERMS DE REFERENCIA

1-0BJETO

Assinatura por 12 (doze) memes de revista juridic
orientagao por telefone, e-mail, carta ou internet

!:;ESPEclricA96cs TfcNicAS
A CONTRATADA deverA fornecer

2.1 Login e senha para acesso ao ambiente virtual.

2.2 Permitir e disponibilizar por Web todos os boletins ou informativos referentes is contratag6es
pOblicas e legislag6es pertinentes publicadas pda CONTRATADA

2.3 Fornecer, mensalmente, revista informativa sobre o objeto.

2.4 Um livro atualizado e impresso sobre Licitag6es e Contratos Administrativos comentado.

2.5 Prestagao de serviQos de orlentagao por telefone, e-mail. carta ou internet.

2.6 0rientagao sobre dOvidas referentes a contratag6es pOblicas, conv6nios e parcerias e demais atos

legais e infralegais na esfera federal, municipal, estadual e suas legislag6es.

2.6.1 Ajsl orientagaoj6es) nio terio custo adicional;

2.6.2 A(s) orientagaoj6esl consultoria(s) deverio ser realizadas via telefone, e-mail. carta ou
internet.

3.1. O login e senha deverio ser disponibilizados em at6 03 (tr6s) dias Oteis ap6s a assinatura da
Ordem de Fornecimento

3.2. A revista deveri ser encaminhada mensalmente, via correio, no endereQo: Rua Dr. Salles Oliveira,

1 028 - Vila Industrial - Campinas/SP, CEP: 13035-270. A/C Divisdo de Compras - DFC.

3.3.. As entregas deverio ocorrer nos dias Oteis, de segunda a sexta-feira, das 08h30 ds I Ih00 e das
13h30 ds 16h00.

4 QUANTIDADE

4.1. A contratagao seri de 01 (umal assinatura por 12 (dozed memes, com no minimo 30 (trinta)

orientag6es por escrito je-mail e/ ou canal durante o puzo contratual. acesso ao acervo digital, 01

jump livro impresso sobre Licitag6es e Contratos Adminlstrativos Comentado e lj (dezesseis) horan de

Cursos de Capacitagao e Aperfeigoamento durante a vig6ncia da assinatura

P
Q

EMPjtESA MUNICIPAL DE DESENVOLvIMENTO DE CAmPivd; s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 - Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Ca;pinas/SP
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5.PRAZOCONTRATUAL

5.1 . Puzo de 12 Idoze) moses

g CONOiG6ii bijiiiiiiti
6.1 . O pagamento deveri ser efetuado no puzo de 30 (trinta) dias contados do aceite da Nota F sca

Helen Cardoso de Jesus

Telefone:(19) 3772-1585

E-mail: helen.jesus@emdec.com.for

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fong:(19)3772-4000
Site: wu,w.efndec.com.for
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TERMO DEClfNcIAE DE NOTTFlcAgAo

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S.A
CONTRATADA:EDITORA N.D.J.LTDA

CONTRATO NO 030/2017

Objeto: contratagao ae Assinatura por 12 (doze) memes de revista jurldica sabre licitaQ6es e contratos
prestagao de servigos de orientagao por telefone, e-mail, carta ou internet

com

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado. e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrugao e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagao processual, at6 Julgamento final e sua
publicaQao 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 decis6es que vierem a ser tomados
relativamente ao aludido processo, servo publicados no Diirio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n ' 709, de 14 de janeiro de 1 993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos prazos processuais

Camplnas, 20 de junho de 2017

eiro

da E\IDEC S/A
e Financeiro interlno da EMDEC S/A

Edna Lopes Quadros
S6cia Administradora da EDITORA N.D.J. LTDA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
Site: www.cmdcc.com.for



PROPOSTA NO 331279

NO\M DtmeN$AO aunfoicx
Data: 17/04/2017

Razgo Social: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
A/C: Sra. Jacqueline Vera Assun Moraes Depth.
Enderego: Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 Cidade:
CEP: 13035-270 Estado: SP Tel.:(19) 37721584

C6digo do Cliente: 322071

Campinas

J
4

r
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Prezados Senhores

BDA

A ass natura dos peri6dicos compreende 12 (doze) boletins impressos, acompanhado da respectiva caixa-arquivo, entregue pelos

ABAIXO, OS DADOS PARA AQulslgAo / RENOVAg.AO / RECUPERAgA0 DE ASSINATURAS:

(
Sub Total

Desconto

TOTAL
2.720,00

5.000,00

7.720,00

Cond.. de Pagto.: Contra Apresentagao

Vilida at6: 30 de junho de 2017

OBSERvAQ6ES: I livro impresso sobre Licita96es e Contratos Administrativos Comentado

16h de Cursos de Capacitagao e Aperfeigoamento, durante a vig6ncia da assinatura

(;::lz3.g ZgZH:lgHg£8HUG £gmzsz.«.

IMPORTANCE

Agradecemos a canfianga em nossas publica96es, orfenta96es e eventos.

/ , «

L
EDITORA NDJLTDA. CANDRADE

68- y anbar- Repablim - GEP 01a45-010 - S o Puula6P
Fh {1 1} 3225 Tool

mm.for
1.11.205,1$1.&19

111 cebmk.com.bf.bdhrwMH



Orientagao NDJ
.Seguranga, tranquilidade e eficfcia.

) assinante pods utilizar-se da Orientag8o NDJ
luantidade de quest6esque
luestao o casa pratico
ltingimento do n6mero limite de
novo periodo de vig6ncia decorrente
IQvidas decorrentes do trato difrio da
.egais,doutrinarios
veb,portelefone,carta,fax ou
\s respostas seguem por escrito por
Vio se inserem no objeto
niciativa e compet6ncia), bem como a execugao de outros

da sua assinatura. Esse beneficio 6 gratuito. A
NDJ contratado, considerando-se I(uma)

Na hip6tese de nio
de transkr6ncia da cota nio utilizada para o

do assinante para auxilif-lo em face das
sempre que possivel, de subsfdios

As quest6es podem ser encaminhadas via
dirigidas ao Corpo Juridico da NDJ.
m6dio de 72 horan

finalise de editais, pe$as juridicas e de projetos de lei(a exGeQao de sua
servigos e pesqutsas.

Acervo Digital

Acervo completo de mais de 30 anos de publicag6es da Editors NDJ a disposigao do assinante, que inclui:

Boletins NDJ
Todas as publicag6es, desde 1985 at6 a atualidade, estio a disposigao para consultas e pesquisas, durante a vig6ncia da

;ermite o acesso a Ladas as matdrias publicadas nos Boletins NDJ conlratados, desde a primeira edigao(BDM, jan. 1985; )

BDA, jul. 1985; BLC, nov. 1988)ados .areceres ariigos esiudos a]4m de jurisprud6ncia selecionada nas areas de Direito
Administranva, Consdtucional, Municipal, Tributario, Urbanfsdco e Ambienta], E]eitora], Terceiro Setter, licilagao e Contratos,
Infraestrutura, entry outros.

Orientagao Preventiva
Comentfrios objetivos sobre tomas relevantes do Direito Administrative.

de Contas Estaduais e tomas relevantes apresentados a Editora NDJ
Periodicamente, o Assinante recede um alerta preventivo, via e-mail, sobre os novos assuntos postados no site
WWMC:!!dj:fen:b!, no qual 6 possivel encontrar a integra dos comentarios, garantindo uma atuagao ainda maid eficaz no
seu dia a dia.

Palestras on-line
Prftica ferramenta de aperfeigoamento, disponibilizada com exclusividade aos Assinantes NDJ
Sio cerca de 60 palestras prohridas por consagrados conferencistas, que abordam importantes e atuais tomas de Direito
Administrativo, apresentadas por meio de videos gravados nos eventos da NDJ. Novos tomas sio postados periodicamente no
site da NDJ. y

Cesta de Modelos
Minutas dos principais atos a serem praticados na condugao dos processos administrativos, objetivando facilitar e agilizar o
trabalho operational dos servidores pablicos em suas atividades rotineiras

Descontos especiais

Na inscrigao para os cursos, treinamentos, seminfrios e jornadas de estudos realizados pda NDJ
Participe, em condig6es especiais, dos eventos de aperfeigoamento professional da NDJ. Ministrados por.expenentes plofissionai:
do Direito, doutrinadores e pareceristas com grande viv6ncia na area, s5o realizados nos Audit6rios NDJ, em S5o Paulo, e em
diversas cidades e Estados do Pals.
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DECLARAgAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIgAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ N ': 44.602.720/0001-00

CONTRATADA:EDITORA N.D.J.LTDA
CNPJ N ': 54.102.785/0001-32

CONTRATO N ': 030/2017

DATA DAASSINATURA:

VIGfNCIA: 12 (DOZE) meses

OBJETO: contratagao de Assinatura por 12 (doze) meses de revista juridica sabre licitaQ6es e contratos. com
prestagao de servigos de orientagao por telefone, e-mail, carta ou Internet

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reals)

2 0 JUN.2017

Declare(amos), na qualidade de responsaveljis) pda entidade supra epigrafada. sob as penal da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondents licitagio. encontram se no respective processo
administrativo arquivado na origem a disposlgao do Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo. e ' serif
remetidos quando requisitados

Campinas, 20 de junho de 2017

K-
EMDEC S/A

e Financeiro interino EMDEC S/A

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, Ro. 1.028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fond:(19)3772-4000
Site: www.elndec.com.for


